Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

6. maj kl. 16-18, BTB-gruppen tillige fra kl. 18

Sted:

Kanalstræde lokale 013

Tilstedeværende:

Bente, Jakob, Per, Jesper, Helle, Morten, Erik, Elisabeth fra 17.30

1. Velkomst og gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
De enkelte medlemmers specielle interesseområder, styrkeområder og mål for det kommende år.
Jakob i Holbæk siden 2014. Phd-stud, ansat i Holbæk kommune. Demokratisk dannelse.
Ungdomsrådet. Studerer næste år.
Vil gerne tage sig af: Hjemmeside, kasserer, deltagelse i bestyrelsen, Facebook.
Medlem af bestyrelsen i SF.
Bente. Arbejdet som sygeplejerske på sygehuset i 40 år, grønt råd, interesse infrastruktur.
Grønt råd.
Helle i Holbæk fra 1969 interesse for byudvikling, ansat ved oplysningen hos TDC, suppleant til bestyrelsen, førtidspensionist, meget foreningsengageret.
Erik. Lærer i 37 år, Sorø 76-2010, tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant, medlem af sektorudvalg og Hovedudvalg i Sorø. Sekretær og medlem af Borgerhusgruppen. Gennem mange
år formand for Sorø Antenneforening, Interesser fællesskab og Borgerhus. I 60erne med i og
en periode landsformand for Liberale Lærerstuderende, En periode formand for VU i Svendborg. Partiløs.
Morten. Sønderborg 1960. Flyttet til Vipperød i 1997, var 20 år hos Mærsk, Arbejder med IT,
JN -data. Interesseret i handicapområdet. Formand for DH Holbæk (Danske handicaporganisationer, Holbæk Kredsen), Med til at starte Vipperådet. (Nu Lokalforum).
Interesser: Projekter, politisk indsats i forbindelse med realisering af projekter.
3. suppleant til kommunalbestyrelsen. Opstillet for venstre.
Jesper. Ikke partipolitisk, 2 år i Holbæk, trafik er interesse, arbejdet i Stenløse kommune,
formidling omkring bæredygtighed, hortonom, fælleskommunalt agendacenter, indtil 2007.
Laver regnskaber i et lille byggeselskab i København.
Per. Boet i Holbæk 1990, Kom fra Svanholm 86-90, Arbejdet i 7 forskellige kommuner i
planafdeling og som byggerådgiver. Uddannet byplanarkitekt. I perioder ansat i Holbæk kommune og bl.a. lavet kulturatlasset, I Trundholm kommune i 4 år, ansat flere steder til sidst i
Høje Tåstrup Kommune.
Aktiv i frivilligt arbejde i bl.a. cyklistforbundet. 1. suppleant til kommunalbestyrelsen. Medlem
af Enhedslisten. Pers interesser er det lokale, trafik, cyklister og deres forhold. BTB er hans
interesseområde.
2. Valg af mødeleder
Per

3. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
Godkendt.
4. Siden sidst:
- ansøgninger, Printerblæk til Per, det er OK, Jakob sørger for Per får kort til printer på biblioteket.
- der er ansøgt om midler til PULO vedr. sikkerhed for cykler. Det er et tidligere projekt,
Roskildevej samt cykelruten langs havnen. Jakob har bedt formanden for PULO om et møde
om en dialog om midlerne til Borgerhuset. Vi ønsker et møde om både Borgerhusets bevilling og trafikforslagene. Ny formand forsøger at få aftalt et møde.
5. Konstituering efter generalforsamlingen.
Jakob vil gerne hellige sig sine studier og holder pause fra formandskabet.
Hvordan formandskabet skal klares er udsat til senere møde. Jakob er derfor stadig kontaktpunktet.
Jakob vil gerne påtage sig opgaven som kasserer.
BTB, Per
Borgerhus, Erik
Lokalplaner, Elisabeth
6. Forretningsorden for bestyrelsen.
Tegningsberettigede- Der ændres endnu ikke på dette. Udsat til næste møde.
Tilføjes valg af sekretær.
7. Evaluering af generalforsamling.
Regnskabet blev underskrevet.
Næste år sættes budget op ved siden af regnskabets punkter sammen med forlag til nyt budget.
Referatet bør underskrives. Udsat til næste møde.
8. Opsamling fra borgermødet d. 11. april
Hvad kan vi gå videre med?
Jakob har lydoptagelser fra arrangementets resultat af gruppedrøftelserne. Materialet overdrages til BTB.

9. Nyt om Borgerhuset
Kalender for de næste måneder.
7. maj - aflyses. Vi kan ikke være på Kystlivscenteret og flere har forfald den dag.
14. maj - aflyses da der samtidig er Borgermøde vedrørende Tryghed.
21. maj - Ingelise og Marianne kan, Jakob kun eftermiddag.
28 maj – Ingelise, Solvejg, Marianne, Jakob og Erik kan,
4.juni – Indvielse af Kystlivscenter hjælp? Løse ender til Skvulp. – Solveig,

Oversigt over realistiske aktiviteter vi har drøftet, og som vi kan starte op som faste
punkter i nærmeste fremtid, og som vi kan præsentere ved ansøgning af lokaler.
Sættes på Kulturnaut. Ingelise beder Nordvestnyt læse kalenderen og sætte det på
”det sker i Holbæk kommune”
Eks.
1) skak og brætspil, 11. juni? (reklame på Skvulp)
2) sang med grill d. 18. (reklame på skvulp)
3) vandreture i byen og i naturen
4) læse- sammen klub
5) spise-sammen
6) Bytte frø eller planter
7) rådgivning og støtte til psykiske sårbare/ pårørende/ kriseramte.......m.v.
Om samarbejdet med Kystlivscenteret. Aftalen er begrænset til ½ år og gælder for brug om
tirsdagen fra 16-21. Mulighederne er begrænsede, men det er en fordel med fast sted og
tidspunkt. Vi leder stadig efter bedre muligheder. Ønske om møde med PULO vedr. klausul
om brug af kommunalt lokale. Der kan ikke findes lokalemuligheder, der kan bookes fast fx
en dag om ugen.
NV-Pro er gået konkurs i dag. Intet kendes til om fremtiden. Vi skal være opmærksomme på,
eventuelle muligheder i Værftet.
10. Skvulp
Skvulp og Husgruppen drøftede indslag tirsdag.
VCTA afslutter med præmieoverrækkelse ved borgmesteren. Per har viden om hvad og
hvor.
Hvem laver bænke?
Dette er klaret jf. Skvulp.
Toiletter, parkering og afsætningsplads er på plads jf. Sophie
.
Vi skal lave en bemandingsplan for standen på Skvulp, da flere i bestyrelsen skal deltage i
andre aktiviteter i de to dage.
Aftales på næste møde.
Vi skal levere nogle dialogspørgsmål til dialogbænkene.

Borgerhusgruppens forslag:

Spørgsmål til debatbænke:
Hvor er den bedste cykelsti.
Hvor går du hen, hvis du keder dig?
Hvor er det smukkeste sted i Holbæk.
Hvor går du hen, hvis du vil være sammen med andre?
Hvad ville du sige om et springvand i Holbæk.
Ved du hvad Dialog Holbæk er?
Har du nogensinde deltagett i fællesspisning.
Synes du, der skal være parkering i Algade?
Hvis der var et Borgerhus i Holbæk, som var åbent for alle, ville du så komme der?
Hvad kunne du ønske dig af muligheder i et Borgerhus?
Har du en aktivitet, du kunne tænke dig at starte?
Hvad savner du i Holbæk, som ikke konkurrerer med andre tilbud eller butikker?
Per vil gerne lave en udstilling med dialog om cykling.
Jesper, Morten og Per forsøger at arrangere et tema til Skvulp omkring cykling.
Cykeltaxa: der skal findes piloter til cyklen. VCTA
Cyklistforbundet deltager på vores stand. Per vil også gerne være med og snakke trafik.
DH og Borgerhusgruppen uddeler opdaterede foldere.
Flashmob?

11. Mødet omkring bymidten.
Maja Matzen Lysgaard gennemgik indholdet og tidsplanen for forsøgsprojektet i Algade.
Hvordan følger vi op på det?
Dette drøftes af BTB
12. Evt. herunder tid og sted for næste møde samt evt. punkter til dagsorden.
Onsdag d. 20 kl. 16.00 Kanalstræde. Erik mailer forslag til dagsorden i god tid.
Erik er fraværende d. 20.

Efter bestyrelsesmødet holdes møde i BTB-gruppe (Byrum-TrafikByggeskik))
A. VCTA.
Per gør status over samarbejdet med Cyklistforbundet, Kommunen og Erhvervsforum.
B. Planstrategi 2019
Vi skal forberede vores indlæg i plandebatten. Udgangspunkt i fores bidrag
fra april 2018.
C. Boligstrategi
Hvad skal vintage initiativ til i forlængelse af vores borgermøde 11. april?
D. Trafikplan
Hvordan arbejder vi videre med trafikplanen?
Vi har endnu en gang ansøgt om konkrete trafikprojekter, og vi forventer invitation til deltagelse i møde(r) med Kommunen.

