Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

Onsdag d. 8. november 2017, kl. 15.00

Sted:

Kanalstræde 2, lokale 0.16 i mødecenteret

Tilstedeværende:

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

1. Valg af mødeleder og referent
Beslutning:
Gry og Jakob
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt
3. Diverse orienteringer
Beslutning:
Elisabeth og Per har været til møde i havnegruppen. Per har været til møde i
parkeringsgruppen og satte fokus på parkeringsfaciliteterne ved Havnevej og Isefjords Allé.
4. Drøftelse af dialogmøde d. 5. december
Jakob har snakket lidt videre med Mads og Mette fra den gamle "4 os kreative"-gruppe,
hvornår fællesmødet skulle være i december. Og vi har lagt os fast på tirsdag d. 5.
december, som var én af de datoer, vi snakkede om på sidste bestyrelsesmøde. Vi har
lægger desuden op til at holde det fra kl. 16-18 og holde det som et dialogmøde mellem
borgere og politikere om et nyt borgerhus i Holbæk by. Den foreløbige plan er i den første
time at lave en demonstration af mulige aktiviteter i et borgerhus - der vil være forskellige
stationer, fx en malestation, en reparationsstation og en madstation, som deltagerne vil
kunne rotere imellem og tage del i. I den anden time vil der være en fælles dialog om,
hvordan deltagerne kan bidrage til et nyt borgerhus.
Beslutning:
En idé til arrangementet kunne være at få én til at fortælle om nogle erfaringer fra tilsvarende
projekter. Jakob, Gry og Erik arbejder videre med planlægningen.
5. Drøftelse af borgermøde om kommuneplanen
Per foreslår, at vi afholder et offentligt møde, hvor kommuneplan-forslagets konsekvenser for
Holbæk by bliver gennemgået og drøftet, og hvor vores forslag fra januar 2017 om
bæredygtig Trafikstruktur bliver luftet.
Beslutning:
Bestyrelsen ser gerne, at der kommer en papirudgave af kommuneplanen til at lægge på
biblioteket. Gitte arbejder videre med det.

Tirsdag d. 30. januar kl. 19-21 bliver der holdt et udvidet bestyrelsesmøde med udvikling af
idéer og spørgsmål vedr. kommuneplan-forslaget. Onsdag d. 6. februar kl. 19-22 bliver der
holdt åbent borgermøde. De andre lokalområder bliver også inviteret.
Erik booker biblioteket til begge møder. Den videre planlægning tages op på næste
bestyrelsesmøde.
6. Drøftelse af budget for 2018
Vi skal drøfte, hvordan bestyrelsen synes, at Dialog Holbæks midler skal prioriteres i 2018,
samt hvordan vi udbreder budskabet om muligheden for at søge penge fra Dialog Holbæk.
Beslutning:
Kommunikationsgruppen arbejder videre med formidlingen af Dialog Holbæk, herunder
muligheden for at søge penge, fx en flyer og visitkort.
Der skal både være midler til Dialog Holbæks egne projekter og mulighed for andre for at
søge penge.
7. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er 6. december kl. 15.
8. Evt.
Intet under evt.

