
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 9. januar 2018, kl. 16.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.13 i mødecenteret

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

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

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt

3. Drøftelse af projekt om tryghedsambassadører
Henning Jørgensen fra Midt og Vestsjællands Politi har henvendt sig til Dialog Holbæk vedr. 
et projekt med at finde tryghedsambassadører. Henning deltager under dette punkt for at 
præsentere projektet, hvor vi også kan drøfte, hvordan Dialog Holbæk kan arbejde med at 
skabe en mere tryg by.

Beslutning:
Henning orienterede om projektet, og bestyrelsen drøftede, hvordan der kunne sættes fokus 
på tryghed. Der var enighed om at bakke op om projektet. Dialog Holbæk vil sætte fokus på 
tryghed på et fællesmøde i foråret, og dette møde skal bruges til at finde 
tryghedsambassadører. Den videre indsats besluttes på et kommende bestyrelsesmøde.

4. Status og planlægning af møderne om kommuneplanen
Beslutning:

• Der har været afholdt et møde mellem repræsentanter fra Dialog Holbæk og 
planafdelingen i Holbæk Kommune. 

• På kommunens møde d. 22/1 skal formidlingen/folkeoplysningen vedr. 
kommuneplanen, planforenkling og borgernes reelle muligheder for at deltage i 
processen tages op. Inden mødet skal det koordineres, hvem der deltager i hvilke 
caféer.

• Per, Erik og Elisabeth kigger videre på kommuneplanen og laver forslag til 
fokuspunkter på vores møde. Bestyrelsen nævnte følgende emner: Trafikplan, 
placering af boliger, parkering, byrumsplan (fx stationspladsen og Ahlgade) og 
tilgængelighed.

• Per henter tilbud på formidling af Dialog Holbæks trafikplan, hvorefter vi træffer en 
hurtig beslutning, om vi vil benytte dette tilbud.

• Per og Jakob arbejder videre på invitationen til Dialog Holbæks møde. 
• Erik tjekker ift. tilgængelighed på Elværket.



5. Projekt om samskabelse ifm. regnvandshåndtering
Holbæk Kommune deltager i et projekt sammen med Fors A/S, hvor formålet er udvikle en 
model for samskabelse i forbindelse med regnvandshåndtering. Som en del af det projekt er 
Dialog Holbæk inviteret til at deltage i en workshop d. 7. februar, hvor der bl.a. skal arbejdes 
med en case for Holbæk Have – stadion og boldbanerne ved Borgmestergårdsvej, som over 
de næste år skal omdannes til boligområde. Vi skal finde ud af, om vi vil deltage, og hvem 
der i så fald kan deltage.

Beslutning:
Det blev besluttet at deltage i projektet. På workshoppen d. 7/2 deltager Gry, Jakob og evt. 
Elisabeth. 

6. Input til det nye projektudvalg for lokaludvikling
Lokalforaene i Holbæk Kommune er blevet bedt om at komme med input til en status for 
lokalområdernes samarbejde med Holbæk Kommune, som det nye projektudvalg skal have. 
Vi skal derfor drøfte: Hvor fungerer samarbejdet mellem kommunen og Dialog Holbæk godt? 
På hvilke punkter kan samarbejdet mellem kommunen og Dialog Holbæk med fordel 
forbedres?

Beslutning:
Bestyrelsen drøftede input til projektudvalget. Der var enighed om, at det fungerede godt med 
support fra fælles-skaberne. Af forbedringspunkter/opmærksomhedspunkter blev følgende nævnt:

• Kan vi komme tidligere ind i processerne frem for kun at blive involveret til sidst i 
processen?

• Mere seriøs behandling af forslag
• Hvilke udvalg skal vi snakke med? Hvad er det nye udvalgs funktion? 
• Samarbejdet mellem Dialog Holbæk og Byforum

 
7. Diverse orienteringer
Beslutning:

 Erik og Per har været til møde med Sidesporet om cykeltræningsbane på Filmtorvet. 
De vil gerne samarbejde.

 Der er sendt en ansøgning om midlertidig benyttelse af Østre Skole, men vi har ikke 
fået noget svar. Der har været en artikel i Nordvestnyt om vores dialogmøde i 
december, og der er planlagt et møde med borgmesteren.

8. Beslutning om mødeplan for første halvdel af 2018, herunder tidspunkt for 
generalforsamling
Beslutning:
Punktet udskydes til d. 30/1.

9. Evt.
Intet under evt.
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