
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt: Onsdag d. 4. oktober 2017, kl. 15.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.16 i mødecenteret

Tilstedeværende: Elisabeth, Stig, Erik, Gry, Bente, Jakob, Gitte og Christina
Afbud: Røllike og Per

1. Valg af mødeleder og referent
Beslutning: 
Gry er ordstyrer og Jakob er referent.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt. Der blev tilføjet et punkt vedr. henvendelser vedr. byrum og trafik.

3. Diverse orienteringer
Beslutning:
Elisabeth orienterede om møde i Hagested med Thyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen. Der
kommer et nyt møde 30. oktober i St. Merløse om landsbyledelse – Gry og Jakob vil gerne 
deltage.  Elisabeth orienterede også om renoveringspris og foredragsrække om kystliv, 
fælles-skabernes projektbank (hvis noget skal med, så kontakt Jens Albagaard), nabotesten 
og forslag til læserbrev vedr. Slotshaven 9.

Christina orienterede om initiativ fra Realdania vedr. forsømte bygninger. Vi opfordrer 
borgere via Facebook til at indsende forslag. Christina orienterede om, at Holbæk 
Kommunes naturpolitik er i høring. Bestyrelsen opfordrer Byrum og Trafik-gruppen, evt. en 
bæredygtighedgruppe, til at lave et møde om politikken mhp. at lave et høringssvar.

4. Evaluering af fællesmøde og fastsættelse af dato for næste fællesmøde
Beslutning:
Fællesmødet d. 3. oktober blev drøftet. Der var enighed om, at det havde været et godt 
møde og en mulighed for skabe nye kontakter. Til det næste møde skal der arbejdes med, 
hvordan der kan komme flere med. Ift. gruppernes drøftelser på fællesmødet orienterede 
Jakob om, at fælleshusgruppen besluttede at gå sammen med 4oskreative og skifte navn til 
Fællesskab Holbæk. Elisabeth orienterede om, at Byrum og Trafik i det næste stykke tid vil 
holde øje med kommuneplanen og holder et møde, når den bliver sendt i høring.

Det næste fællesmøde afholdes i december i forbindelse med mødet om borgerhuset, og det
kan kombineres med kreative aktiviteter. Jakob og Gry er i planlægningsgruppen. 
Datoforslag: 5. december, 12. december og 13. december.



5. Orientering om møde vedr. anbefalingerne fra Projektudvalget for Lokal Udvikling 
og drøftelse af samarbejde med andre lokalområder
Beslutning:
Erik og Elisabeth orienterede om mødet. Det var et godt møde, og var fint at mødes med 
andre lokalområder. Det var nogle fornuftige anbefalinger fra projektudvalget (se referat i 
Nordvestnyt d. 30/9), herunder at der skal  kommunikeres mere på tværs af lokalområderne.

6. Drøftelse af bestyrelsens involvering i lokalplaner
Jakob indstiller, at vi drøfter nogle principper for, hvornår et høringssvar for en lokalplan skal 
op i bestyrelsen, og hvornår det er noget, som gruppen for Byrum og Trafik selv kan stå for.

Beslutning:
Som udgangspunkt sender Byrum og Trafik-gruppen selv forslag af sted og skriver under på 
forslagene og orienterer efterfølgende. På hjemmesiden kan der orienteres om kommende, 
nyeste og tidligere tilkendegivelser.

7. Orientering om Dialog Holbæks økonomi
Bestyrelsen vil få en orientering om, hvad der hidtil er blevet brugt af penge i 2017.

Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning. I den næste økonomiopfølgning skal der tilføjes en 
kolonne med budget. Jakob undersøger, hvad der er blevet brugt tidligere.

8. Diverse henvendelser vedr. byrum og trafik
Beslutning:
Per anmodede før mødet om, at Dialog Holbæk sender en henvendelse til kommunen vedr. 
helhedsplan for Holbæk by, byrumsplan og trafikforholdene ved SOSU-skolen og Slotshaven.
Bestyrelsen lægger op til, at gruppen for byrum og trafik selv udarbejder henvendelsen. Hvis 
der er behov for det, kan henvendelsen sendes via Dialog Holbæks mailadresse.
 
9. Næste møde
Beslutning:
Næste møde rykkes til 8. november kl. 15. Et punkt til dagsordenen er fællesmødet i 
december.

10. Evt.
Vi holder hinanden opdateret om interessante arrangementer i forbindelse med 
kommunalvalget.
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