
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Dato og tidspunkt: Tirsdag d. 3. april 2018, kl. 15.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.16 (mødecenteret)

Tilstedeværende: Per, Elisabeth, Stig, Bente, Røllike og Jakob

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

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

3. Beslutning om økonomisk tilskud 
Dialog Holbæk har modtaget en ansøgning om økonomisk tilskud til et dialogprojekt mellem 
Købenenhavnske unge og frivillige i Holbæk Kommune. Projektet går ud at lave en 
inspirationstur for de unge, hvor de møder forskellige borgerinitiativer i Holbæk Kommune. 
Turen skal åbne de unges øjne for, at der findes et liv udenfor Hovedstaden. Vi skal tage 
stilling til, om vi vil støtte projektet og i så fald med hvor mange penge.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at bevillige 17.480 kr. til projektet.

4. Drøftelse af input til dialogmøde om Ahlgade
Dialog Holbæk er blevet inviteret til et møde den 17. april ifm. at Ahlgade skal renoveres. 
Udvalget for Klima og Miljø (KMU) har nemlig besluttet, at renoveringen ”aftales i dialog 
mellem KMU og relevante interessenter. Arbejdet følges tæt med henblik på at afdække 
fordele og ulemper ved en omlægning af trafikken i og omkring Ahlgade”. Vi skal drøfte: 1) 
Hvilke hensyn og opmærksomhedspunkter skal kommunen tage højde for i planlægningen af
renoveringen? 2)  Finder vi det relevant at afprøve en testperiode med en omlægning af 
trafikken i Ahlgade (fx ensretning på en delstrækning)? Hvilke problemer oplever vi i dag, og 
hvilke løsningsmuligheder ser vi? Derudover skal vi finde ud af, hvem der deltager i mødet.

Beslutning:
Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

• Første prioritet er, at Ahlgade skal være mere tilgængelig. OBS på 
handicapparkering.

• Belægning er central.
• Der skal være bredere fortorv og bedre markering af, hvor fodgængere kan færdes.
• Vigtigt med lavere hastighed. 

Per, Elisabeth og Bente deltager i mødet. Jakob sender på forhånd Dialog Holbæks oplæg.



5. Planlægning af generalforsamling
Vi skal drøfte programmet for generalforsamlingen, og hvad vi har af planer for det 
kommende år, som jf. vedtægterne skal drøftes på generalforsamlingen. Derudover skal vi 
aftale det sidste ifm. det praktiske.

Beslutning:
Generalforsamling starter kl. 19. Jakob aflægger bestyrelsens beretning. Der skal indlægges 
tid til gruppearbejde, hvor deltagerne kan høre, hvad grupperne arbejder med og komme 
med idéer til det kommende år. Jakob hører Lars Qvist fra Projektudvalget for Udvikling af 
Lokalområder, om han vil deltage.

Ift. forplejning køber Bente frugt og vand. Per laver kaffe/te og køber lidt kage. Bestyrelsen 
mødes kl. 18.30.

6. Drøftelse af høringssvar til kommuneplanen
Beslutning:
Udkastene blev drøftet. Det er vigtigt, at de forskellige dele af høringssvaret lægger op til debat. 
Jakob samler de forskellige dele i ét dokument. Der afholdes et nyt møde, hvor der arbejdes 
videre med høringssvaret.

7. Drøftelse af promoveringen af muligheden for at søge penge hos Dialog Holbæk
Beslutning:
Udskudt.

8. Diverse orienteringer
Beslutning:

• Der er møde om boligområdet ved Oldvejen på torsdag.
• Mødet ift. Holbæk Have er udskudt.
• Røllike har lavet et udkast til en flyer, som hun sender rundt.

9. Næste møde
Beslutning:
Aftales efter generalforsamlingen.

10. Evt.
Intet under evt.
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