Referat af bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

12.-6. 2018 15.30-17.30

Sted:

Holbæk Bibliotek, lille sal

Tilstedeværende:

Bente Elisabeth, Christina H Hansen, Helle, Per, Røllike Jakob, Erik

1. Valg af mødeleder og referent
Røllike mødeleder. Erik fast referent.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat godkendt.
3. Nyt fra Borgerhusgruppen
Jakob fortalte om gruppens besøg på Holbæk museum om evt. samspil. Eskil fra museet
forestiller sig huset som et Madkulturhus med tilhørende køkkenhaver i dele af Bysøparken..
Der er værksted i kælderen som vil være anvendeligt, men huset har generelt problemer
med tilgængelighed. Et madkulturhus vil kræve en del ombygning.
Gruppen har besøgt ejendommen Smedelundsgade/Jernbanevej. Masser af plads, god
tilgængelighed og lige til at rykke ind i. Lejeprisen er forholdsvis høj og der er intet uderum.
Åbent hus søndag, men vi var kun udvalget og arbejdede med at analysere de muligheder,
som vi har indtil nu.
Østre skole er stadig særdeles interessant og Jakob har skrevet til Statens Ejendomme for at
forhøre om mulighederne for at bruge Bygning 9.
4. Orientering fra Infrastrukturudvalget
Dialog Holbæk har indsendt kommentarer til:
Fordebat om nyt bydelscentre ved Taastrup Møllevej / Gl Ringstedvej. Kommentarerne er
udsendt til bestyrelsen. Der er en skrivefejl i kommentaren. Slotscentret er ikke i spil her. Der
skulle stå sportscentret. Planafdelingen har fået korrektionen.
Kommer til høring til september.
Der er møde om Holbæk Have torsdag 18.30 på biblioteket.

5. Forberedelse til mødet med KMU.

Deltagere: Alle tilstedeværende. Der spises i Vest-stuen og mødet holdes der. 16 spisende.
Udvalget indvier containergården 17.30. Spisning kl. 18. Kl. 19. Møde med udvalget.
Jakob sender brev til udvalget om vore ønsker til mødet.
A1 Kommuneplanens struktur og omfang. Erik
B2 Kommuneplan med balanceret udvikling + f, Erik
C3 Cyklen som oplagt valg. Om cykling i Holbæk by og stiforbindelser. Bente.
D4 Effektiv kollektiv trafik, tog og busser, pendlerparkering Per
E5 Holbæk som købstad, mødested, kulturcentrum og handelscentrum. Jakob.
F6 Boligområder med kvalitet, tilgængelighed generelt. Røllike
G7 Adgang til naturen. Grønne kiler i byen. Elisabeth.
Husk at læse de indsendte oplæg inden du laver dit indlæg!
Deltager vi i havneudvalgets arbejde? Hvordan kan vi samarbejde fremover?
Enighed om at indlæg skal være korte og tydelige med vore synspunkter som præcise
hovedpunkter. Tænk på max 5 minutters oplæg. Vi mødes om oplæggene kl. 16.00.
Jakob byder velkommen og afslutter. Christina samler op på debatten og Røllike er ordstyrer.
Christina medbringer plancher mm. Christina medbringer vore udtalelser til udvalget.
Jakob sender en mail vedr. vore tanker og oplæg. Der skal fokuseres på det fremadrettede
samarbejde med udvalget.
Efter spisningen går man en lille rundtur. Oplæg 30 min, drøftelser ca. 1 1/2 t.
Sluttidspunkt 21.00
6. Dialog Holbæks synlighed ved næste aftensalg.
Vi vil gerne være med næste gang, hvis vi kan få lov.
7. EU´s dataforordning og dens betydning for os.
Erik deltog i kommunens møde om forordningen og orienterer om dette. Bilag udsendes
inden mødet med forslag til en erklæring til hjemmesiden, der beskriver, hvordan vi
Forholder os til dette og hvordan vi sikrer de data, vi får om medlemmer eller interesserede.
Vigtigt at interesserede medlemmer får oplysninger om, hvilke data vi har og at det er sikretJakob tilretter materialet, sender det til bestyrelsen og sætter det på de nødvendige steder.
Der er aftale med databehandleren.

8. Diverse orienteringer.
Vi har nogle løse ender, fx tryghedsproblemerne.

9. Evt.
Næste møde og evt. punkter til dagsordenen.
Møder 1. tirsdag i måneden. Næste møde 13. august. 15.30. Erik finder lokale. Gerne
biblioteket.
Husk at maile forslag til dagsordenspunkter i god tid inden mødet.

