Referat af generalforsamling i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

Tirsdag d. 24. april 2018, kl. 19.00

Sted:

Holbæk Bibliotek

1. Valg af dirigent og referent
Beslutning:
Christina Hvalsø Hansen blev valgt til dirigent, og Jakob Villadsen blev valgt til referent.
2. Bestyrelses beretning
Beslutning:
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
3. Bestyrelsens planer for det kommende år
Beslutning:
Følgende blev drøftet:
• Borgerhus
• Kollektiv trafik til og fra Tuse Næs
• Tryghed og sammenhængskraft i byen – skabe relationer på tværs og gøre noget ved
ensomhedsproblematikken
• Samarbejde med andre lokalfora – hvordan kommunikerer vi bedre med hinanden på
tværs af lokalområder?
• Plejeplan for Holbæk Fælled
• Små anlægsprojekter til forskønnelse af byen, fx blomster til indkørsler
• Beskrivelser af de forskellige bydele i Holbæk
• Lokalplaner – arbejde videre med kommuneplan
• Gør byen mere grøn
• Kend din by – cykelture i Holbæk by og besøge de forskellige områder
• Hastighedsbegrænsninger
4. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Beslutning:
Regnskabet for 2017 og budgetforslaget for 2018 blev godkendt med den bemærkning, at
bestyrelsen har kompetence til at bruge af egenkapitalen.
5. Fastlæggelse af kontingent for støttemedlemmer
Beslutning:
Kontingent for støttemedlemmer blev fastsat til minimum 300 kr. om året for individuelle
medlemmer og 600 kr. for virksomheder og foreninger.
6. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge
før generalforsamlingen)
Beslutning:
Ingen indkomne forslag.

7. Valg (jf. § 5, stk. 2)
Beslutning:
• Stig Elliot, Erik Birch Eriksen, Per Fynboe og Bente Bælum blev valgt til bestyrelsen
• Helle Pedersen blev valgt som suppleant for bestyrelsen
• Det blev besluttet, at bestyrelsen får kompetence til at finde en revisor.
8. Eventuelt
Generalforsamlingen havde besøg af Lars Qvist, der formand for Projektudvalget for
Udvikling af Lokalområder. Under eventuelt fortalte Lars fortalte bl.a. om indsatsen, der sker i
Jyderup for at udvikle byen.

