Dagsorden for bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt:

7.-8. 2019 kl. 19-21

Sted:

Holbæk Bibliotek, lille sal

Tilstedeværende:

Jakob, Bente, Per, Jesper, Elisabeth, Erik Afbud fra Helle, Christina
og Morten

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af referat af møde 17. juni samt dagsorden for dette
møde.
2. Evt. nyt
-

Fyraftensmøde om sundhedspolitik 15. august 14.30-17.00 i kantinen på Kanalstræde.

3. Deltagelse i diverse møder.
Kort referat fra mødet d. 18. på elværket om trafiksikkerhed
Mødet var mest en gennemgang af en rapport og der var ikke megen mulighed for input
bortset fra opgaverne i workshoppen. Per vil rykke for listen over forbedringer, der blev
foreslået.
Kort referat fra mødet for lokalfora Mørkøv d. 17. og 19. juni om lokalfora: (Per og Erik,)
Godt møde og imødekommende meldinger vedr. et forslag fra os om navneændring til
Holbæk Lokalforum eller Lokalforum Holbæk.
D. 19 var der før kommunalbestyrelsesmødet debat med kommunalbestyrelsen.
Referat af møde om Mænds Mødesteder d. 20.-6. Erik, Kim Lind Larsen og Christina
Hvalsø Hansen deltog.
Der afholdes møde igen d. 8. august Man planlægger at afholde et event sidst i oktober.
Man har fået tilsagn om at kunne afholde de første møder i Elisabethcenteret.
4. Havneplan, evt. input. vedr. indkøbscenter Mega 3. v Elisabeth
Jakob sender til havnegruppen vore forslag til opholdsplads ved Kystlivscenter og Værftet
samt kommentarerne vedr. trafikale forhold /havnestien.
Jakob sender resultaterne fra Borgerhusets workshop til Havnegruppen.
Vedr. Mega 3 center.
Vi afventer undersøgelsen og resultaterne heraf.
5. Hvem repræsenterer reelt foreningen?
For at få bevis for ret til kopiering på biblioteket kræves der underskrift af formand.
Hvad gør vi?
Hele bestyrelsen kan underskrive på foreningens vegne.
Kontoadgang skal ske ifølge vedtægterne. Evt. ved en vedtægtsændring på en ex.
generalforsamling. Erik vil godt acceptere at kunne være den, der fik kontoadgang.

6. Navneændring og stillingtagen til evt. ekstraordinær generalforsamling.
Vedtaget en ekstraordinær generalforsamling vedr. tegningsberettigede og navneændring
Det bliver så bibliotekets lille sal. D. 18. kl. 19.00. Der er to forslag Holbæk lokalforum og
Lokalforum Holbæk.
7. Foreløbigt regnskab for 2019.
Regnskab pr. 7/8 19 Mindre kosmetisk ændring 30.000 flyttes fra PP til BTB
8. Ansøgning fra Holbæk ungdomsråd.
Bilag er udsendt til bestyrelsen.
Projektet blev drøftet og der blev stillet spørgsmål vedr. ansøgningen og projektet.
Vi bevilger op til 10.000, på betingelse at vi får et regnskab og en evaluering af projektet. Vi
er åbne for senere supplerende ansøgninger.
9. Program for efteråret.
Tryghedsarrangementet.
Udsættes til senere.
Emner der kommer op: Trafik Parkering
Bosætning
10. Workshop om bosætning i Holbæk d 15. august kl. 19.00 til 21.00 i kantinen på
Kanalstræde 2
Hvem deltager fra Holbæk Lokalforum?
Hvert lokalfora kan deltage med 1-2 personer. Workshop: Erik, Bente, Per og Elisabeth
vil gerne deltage I Workshop i nævnte rækkefølge.
Vedr. borgermøderne foreslår vi som sted: Elværket, kantinen på Kanalstræde eller
bibliotekets store sal
Vi foreslår følgende datoer i november: 12, 18, 11, 4 i prioriteret rækkefølge
Der er udsendt mail om møderne til alle bestyrelser.
11. Evt. herunder punkter til næste møde,
Der er planlagt møde onsdag d. 18. september samme tid og sted.
Punkter: Møde med Sofie vedr. Skvulp.
Ex. Generalforsamling, derefter konstituering
Hvem sørger for indkaldelse som vel skal ske så det bliver offentlig kendt?
Referat Erik

