Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

Tirsdag d. 30. januar 2018, kl. 19.00

Sted:

Biblioteket (lille sal)

Tilstedeværende:

Fra bestyrelsen: Gitte, Per, Jakob, Bente, Erik, Elisabeth og Stig
Afbud: Røllike og Gry
Gæster: Christina, Leif og Niels

1. Valg af mødeleder og referent
Beslutning:
Per og Jakob
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt
3. Drøftelse af kommuneplanen
Beslutning:
• Aftaler ift. det praktiske:
◦ Vi er på første sal
◦ Erik hører Mikkel ang. nøgle, som Jakob kan hente.
◦ Forplejning: Der serveres gratis sodavand og kaffe. Bente og Gitte hjælper med
det praktiske. Erik hører Mikkel, om vi kan købe drikkevarer af Elværket.
◦ Per hører nærmere ang. projektor.
◦ De, der kan, mødes kl. 18.
• Der holdes indledende oplæg om følgende emner, som der også skal arbejdes med i
grupper:
◦ Bæredygtig trafik og parkering (Per)
◦ Boligudbygning (hvor og hvornår?) og boligkvalitet (parcel, tæt/lav, etage,
ejerformer) (Erik)
◦ Byrum/tilgængelighed og byggeskik (Jakob)
◦ Derudover kan oplæggene komme ind på detailhandel og adgang til natur
• Proces:
◦ Det er et arbejdsmøde mhp. at lave et høringssvar.
◦ Der skal være mulighed for at indlevere idéer og forslag.
◦ Vi skal præsentere nogle visioner for Holbæk by og vise nogle alternative
muligheder
◦ Rolle for deltagere fra kommunen: Lytte og svare på opklarende spørgsmål
◦ Jakob indleder, derefter en halv time med de tre oplæg, ca. en times
gruppearbejde og til sidste opsamling, hvor vi også skal lægge op til involvering
og dialog med politikerne i den videre proces.
• Der afholdes møde i gruppen for byrum, trafik og byggeskik tirsdag d. 20/2 kl. 19,
hvor inputtene fra mødet bliver samlet til et høringssvar til kommuneplan. Mødested:
Hos Per, Bispehøjen 44.

4. Beslutning om mødeplan for første halvdel af 2018, herunder tidspunkt for
generalforsamling
Beslutning:
De næste bestyrelsesmøder er mandag d. 5. marts og tirsdag d. 3. april kl. 15.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 24. april om aftenen.
5. Diverse orienteringer
Beslutning:
Ingen orienteringer.
6. Evt.
Intet under evt.

