
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt: Onsdag d. 6. december 2017, kl. 15.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.16 i mødecenteret

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

1. Valg af mødeleder og referent
Beslutning:
Mødeleder: Røllike. Referent: Jakob 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt. Per foreslog at behandle indsigelser vedr. lokalplanen for Netto-grunden på Gl. 
Ringstedvej og anlægsprojekter på havnen, hvilket blev godkendt.

3. Diverse orienteringer
Beslutning:
Ingen orienteringer.

4. Kommuneplan – planlægning af borgermøde og opsamling på henvendelser
Vi skal beslutte, hvem der gør hvad ifm. planlægningen af borgermødet. Og vi skal drøfte de 
svar, som Per har modtaget vedr. kommuneplanen. Det er bl.a. blevet administrativt vurderet,
at en egentlig plan med prioritering af indsatser på trafikområdet ikke er hensigtsmæssig i 
kommuneplanen, men at en sådan plan med fordel kan indgå i en trafikplan/mobilitetsplan, 
som også vil kunne indeholde en prioritering af indsatserne.

Beslutning:
• Per laver et udkast til invitation til politikerne, og Jakob kan hjælpe med at finpudse. 

Christina undersøger, hvordan der kan sendes til det nye byråd. 
• Kommunikationsgruppen sørger for formidle budskabet om mødet til offentligheden, 

herunder at sende invitationen til andre lokalområder.
• Per undersøger mulighederne for et møde mellem Per, Gry, Erik, Elisabeth og Plan-

afdelingen i Holbæk Kommune 3-4. eller 5. januar 2018. I den forbindelse laver de 
også et forslag til program.

• Gry og Gitte vil gerne hjælpe med det praktiske. Byrum og Trafik-gruppen laver et 
forslag til program. 

• Christina undersøger mulighederne for print.
• Plan for bæredygtig trafik bliver taget op på borgermødet.

5. Lokalplan og henvendelser vedr. anlægsprojekter
Beslutning:
Per sender indsigelser vedr. lokalplanen for Gl. Ringstedvej 22 m.fl. og henvendelse vedr. 
anlægsprojekter på vegne af bestyrelsen.



6. Evaluering af dialogmødet d. 5. december om nyt borgerhus
Beslutning:
Mødet fungerede godt, der kom fornuftige input og flere med i gruppen. Vi skal være bedre til at 
hjælpe hinanden med den praktiske forberedelse.

7. Godkendelse af afrapportering fra Skovvejens Blå Spejdere
Det gamle Dialog Holbæk bevilligede 7.000 kr. til BørnehaveSpejd, der gennemføres af 
Skovvejens Blå Spejdere, og de har sendt en afrapportering for bevillingen.

Beslutning:
Godkendt.

8. Næste møde
Beslutning:
Vi mødes fremover roterende. Næste møde er tirsdag d. 9. januar kl. 16 på Østre Skole, 
alternativt på biblioteket.

9. Evt.
Beslutning
Der skal kigges på, hvordan vi kan synliggøre det gamle Dialog Holbæks arbejde.


	Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

