
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt: Torsdag d. 24. maj 2018, kl. 15.00

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.13 (mødecenteret)

Tilstedeværende: Christina, Røllike, Helle, Bente, Elisabeth, Per, Stig, Erik, Jakob

1. Valg af mødeleder og referent

Røllike mødeleder. Erik refererer

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Godkendt.

3. Valg af formandskab og kasserer

Formand Jakob, næstformand Røllike, kasserer Gitte, sekretær Erik
Der var enighed om at fordele opgaverne, så formanden aflastes

4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen

Nuværende vedtaget.

8. Drøftelse af møde med Klima- og Miljøudvalget

Per har foreslået, at vi drøfter en dagsorden for en invitation til at mødes med Klima- og 
Miljøudvalget tirsdag den 19. juni kl. ca. 19 efter deres ordinære møde.

Hvordan samarbejder vi med forvaltning og politikere fremover omkring borgernes 
inddragelse i planlægningen af byens udvikling og planer?
Formålet er generelt at give politikerne ideer, ikke at kritisere dem.

Hvordan får vi den brede borgerlige deltagelse?

Per ønsker, at vi mødes med politikere og forvaltningen i fælleshuset AB Fælleden, 
Bispehøjen 44 kl. 18.00 med spisning for udvalg, repræsentanter for forvaltningen og 
bestyrelsen. Dernæst besigtigelse af containergården.

Per laver udkast til invitation. Jakob arbejder videre. Derefter udsendes til bestyrelsen. 
Kommentarer sendes retur og Jakob formidler videre til politikere og forvaltning. 
Arbejdsgruppe nedsættes efterfølgende. Christina vil gerne deltage i den endelige 
planlægning.



5. Behandling af ansøgning til Dialog Holbæk

Vi har modtaget en ansøgning fra Ladegårdens Kogræsserlaug om et tilskud på 3928 kr. til 
diverse opstartsudgifter ifm. opstart af deres forening.

Beløbet bevilges. Jakob besvarer og beder dem dele erfaringerne med opstart af foreningen.
Samtidig roses initiativet.

6. Drøftelse af projekt om cykelbane på Filmtorvet

Per og Erik er har haft møde med Sidesporet ang. cykelbane på Filmtorvet, og de har drøftet 
en aftale om, at projektet koster ca. 100.000 kr., hvor Dialog Holbæk dækker de 50.000 kr.

Projektet blev forhåndsgodkendt. Vi imødeser en konkret ansøgning.

7. Drøftelse af projekt om cykelgade

Per har foreslået, at vi drøfter en ide om at bidrage med 50.000 kr. til et projekt, der skal gøre
Isefjords Allé til en cykelgade, når der bliver sikker forbindelse fra Havnecafeen til Filmtorvet.

Der bør ses på cykelsti på Isefjords Alle og senere også Krags Brygge. Bestyrelsen er 
positivt indstillet overfor projektet. Visit Holbæk og de øvrige interessenter på havnen bør 
inviteres med til at få cykelgaden etableret.

9. Diverse orienteringer

Aftenssalg: Dialog Holbæk bør være med. Borgerhusgruppen.

Borgerhus: Vi kontakter statens ejendomme vedr. borgerhus. Møde med museet d. 4. juni 
vedr. et tomt lokale på museet. Borgerhusgruppen holder planlægnings- og temamøde d. 10-
juni fra 14-16. Alle er velkomne. Der spises senere og man er velkommen til at blive efter kl. 
16.

Mænds Mødesteder: Erik arbejder med projektet og er ved at se efter lokale. 
Fra borgmesterkontoret oplyses, at Brian Ahlquist vil vend tilbage vedr. evt. 
lokalemuligheder. 
Holbæk Byforum. Det ville være godt med formelt samarbejde med Byforum. Det er en 
politisk afgørelse, hvem der er med. Der skal følges op på det. 

Vedr. cykling: DSU har lokalt et projekt med at opsætte cykelstativer i Holbæk. Per prøver at 
kontakte dem. 

Der er udsendt materiale vedr. planer for Holbæk have. Der er borgermøde om projektet d. 
14. Vi bør deltage i debatten om lokalplanen. Flere deltog i temamødet med FORS, og det 
forventes, at disse deltager d. 14. Materialet er udsendt. 



10. Næste møde

Tirsdag d. 12. juni kl. 15.30-17.30. Erik reserverer. Helle tager kaffe med.

11. Evt.

Møder 1. tirsdag i måneden. Datoer aftales på næste møde. Evt. mødedato 14. august.
Punkter til dagsorden næste gang: Bod til aftensalg. 
Dagsordensforslag sendes til Erik senest 10 dage ført mødet. Endelig dagsorden sendes pr. 
mail en uge før mødet.

Mødet slut 17.30

Referat 250518

Erik
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