
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 7. marts 2018, kl. 15.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.16 (mødecenteret)

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

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

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af et ekstra punkt – lokalplanforslag vedr. 
Nettogrunden. 

3. Planlægning af generalforsamling
Beslutning af sted og program og uddelegering af opgaver.

Beslutning:
Generalforsamlingen af holdes tirsdag d. 24. april med spisning kl. 18 og generalforsamling 
kl. 19. Gry undersøger mulighederne ift. spisning. Erik undersøger lokaler – biblioteket er 
første prioritet. 

4. Drøftelse af tryghedsindsats
I januar talte vi om at sætte fokus på tryghed i Holbæk by. Vi skal tale videre om, hvordan vi 
kan gøre det, fx ved at planlægge et fællesmøde med fokus på emnet.

Beslutning: 
Udskudt

5. Orientering om Dialog Holbæks økonomi
Beslutning:
Jakob orienterede om årsregnskabet for 2017 og det foreløbige forbrug for 2018. Jakob 
orienterede også om, at der er indgået en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune for 
2018. Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Lokalplanforslag vedr. Nettogrunden
Beslutning:
Lokalplanforslaget er sendt i fornyet høring. Per skriver et svar og henviser til det gamle.

7. Diverse orienteringer
Beslutning:

• Elisabeth orienterede om, at vi har mulighed for kopiere på biblioteket – man skal 
henvende sig til hende, hvis man gerne vil have noget kopieret.



• Per, Erik og Jakob arbejder med at lave et høringssvar til kommuneplan-forslaget. 
Høringssvaret bliver fremlagt på det næste bestyrelsesmøde.

• Gry og Jakob orienterede om samskabelsesprojektet som Fors har igangsat ift. 
Holbæk Have. Der arbejdes på et dialogmøde i april om fremtiden for de grønne 
områder i Holbæk Have og de forsyningsmæssige udfordringer (regnvand, affald, 
mv.).

8. Næste møde
Beslutning:
Næste møde afholdes tirsdag d. 3. april kl. 15. Elisabeth ønskede et punkt vedr. promovering
af muligheden for at søge tilskud hos Dialog Holbæk.

9. Evt.
Beslutning:
Intet under evt.
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