
Referat af 

Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk 

Dato og tidspunkt:  13.-8. 2018 kl. 15.00-1700 

Sted:  Kanalstræde lokale 013 

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

 

1. Valg af mødeleder 

 

Formanden  

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 
Dagsordenen ændret, da mødet startede med møde med Bente Mehan omkring 

Holbæk Fælled. Derudover yderligere punkter. Christina deltog i dele af mødet. 

 
3. Nyt punkt: Helhedsplanen for Fælleden, møde med Bente Mehan. 

 
Der skal laves en plejeplan, drift af området med sikring af visse områder. Man vil 

gave en helhedsplan som også omfatter aktiviteter på området. Helhedsplan skal 

godkendes af fredningsnævnet. Det er en stor fordel, at man på forhånd har aftalt 

med DN og Friluftsrådet. Orienteringen går på, hvilke ændringer planen vil betyde. 

Man opererer med 3 områder,  

Område A Nær boligkvarter. Her er natur prioriteret. Der indrettes græsningsfolde, 

med elektrisk tråd. Stierne bibeholdes som de er. Cykelstier bliver med riste, Området 

skal plejes af køer. Gangstier bliver med selvlukkende låger. Nordlige del med søen 

måske med bro, som vil give adgang til kørestolsbrugere.  

B. Er DGI-området med sportsaktiviteter og events. Sydlige del, syd for Skagerakvej 

er hundeområdet.  

C. Det flade område. Mindst befærdet med nord-syd sti. Stille, rekreative interesser.  

 

Fredningskendelsen kan findes på nettet 

https://www2.blst.dk/nfr/08144.00.pdf 

 

Kalve å vil man give et mere naturligt præg. Det flade område mod syd vil man gøre 

lidt mere spændende. Stierne vil man forsøge at gøre mere slyngede. Man må 

påtænke at etablere toiletadgang også for handicappede. God ide at mærke stier, så 

man kan se, hvilke der er handicapvenlige. Der er lavet et forslag til aktivitetsplan, der 

viser, hvor på fælleden, forskellige aktiviteter kan foregå. Man påregner også at lave 

en hundeskov i den gamle plantage. Man planlægger at lave nogle opholdsarealer 

med bænksæt og naturlegeplads. Plads for diverse sportsaktiviteter. Mountainbikerne 

vil man prøve at nodge til at gøre det rigtige. Arenaen: Velplejet med glatte sider. 

Mountainbikerne kan køre i kanten, Arenaen forestilles stadig at kunne danne plads 

https://www2.blst.dk/nfr/08144.00.pdf


til tilskuere på siderne. Måske et par tårne som man bruges af rollespillere og som 

master for lys til events. 

DH er velkommen til at indsende kommentarer og forslag.  

 

4. Orientering om puljemidler v. Christina. 

 

Projektudvalget for lokalområderne laver nogle puljer, som i sept. skal i 

kommunalbestyrelsen. primær pulje på op til 4 mio. årlig til bl. a. fællesskaber, Digital 

ansøgning to gange årligt. Der skal søges min 50.000 over 100.000 kr. årligt kræver 

medfinansiering. Affotograferet bilag vedlægges. 

 

  

5. Orientering om Borgerhusgruppens arbejde herunder drøftelse af bestyrelsens 

rolle og ansvar ift. et muligt borgerhus-pilotprojekt.    

     

      Jakob udsender oplæg inden mødet. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Opfølgning på vores indlæg til Kommuneplanforslaget: 
 
      A. Hvad fik vi ud af mødet med KMU, og hvordan følger vi op på det? 

      

      B. Henvendelse til borgmesteren/konstitueringsgruppen om ændring af grundlaget for      

      Holbæk Byforum, så HB kan komme med i deres bestyrelse og påvirke hvad     

     Skattekronebidraget skal bruges til. 

Det er noget, som borgmesteren skal foranledige. Det er eneste mulighed. Vi mener  

også borgerne skal være med. Per kontakter borgmester, sender udkast til brev til 

Jakob. 

     

      C. Ahlgadeprojektets etape 1: forslag om at vi finansierer forskelsprisen mellem de to   

      typer sten, så første etape kan blive cykelvenligt hen over torvet og gerne helt ned til  

      Smedelundsgade. 

 

D. Opgradering af Isefjords Allé til cykelgade.: Vi finansierer arbejdslønnen til at 

ændre på belægningen i de fire aktuelle kryds, samt opstilling af eventuel nødvendig 

skiltning. Der kan arbejdes videre senere. 

       Kommunen betaler for materialer og skilte. 

 

      E. Har administrationen forstået, hvad vi har sendt til dem? 

       Er administrationens indstillinger begrundede? Per har udsendt diverse bilag d. 6.-8. 

  

 Punktet genoptages på næste møde, men der var dog nedennævnte kommentarer:

  

Vi finder ikke, at de indsendte forslag behandlet seriøst nok. De fleste af de indsendte 

kommentarer fra borgere afvises af forvaltningen. Vi frygter, at politikerne derved ikke 

får tid til at læse de mange kommentarer og forslag, der er sendt frem fra borgere i 



kommunen. Det er bekymrende, da man har givet udtryk for, at det er et ønske, at 

borgerne deltager aktivt. 

  

 Parkeringspladser på Havnevej. Vi er enige om at bibeholde de 

      Nuværende. Per laver udkast og sender til orientering ingen det sendes videre. 

       

Det er vigtigt at lave parkering uden for bymidten, hvor pendlere kan parkere uden at 

tage plads fra besøgende i byen. 

  

7. Cykelbanen. Forslag i samarbejde med Sidesporet til en cykelbane på 
Filmtorvet.  

 

     Cykelbanen inkluderer forbindelsesbaner fra Krags Brygge hen over torvet til  

     kajakklubbens indkørsel. Det færdige projekt indeholder både bemaling og diverse  

      redskaber samt container til deres opbevaring. 

 
Per og Erik har haft møde med Niels Bo. Vi ønsker, at Cyklistforbundet ser på 

forslaget. Derudover ser vi gerne, at dele af banen indgår i cykelruten fra Krags 

Brygge og videre forbi filmtorvet. Niels Bo og Per arbejder videre med forslaget. 

Forslag med priser m.v. sendes til DH når det foreligger færdigt. Der er muligvis 

sponsorer til udstyr til cykelbanen. Der er stadig belæg for, at det kan finansieres med 

det tilskud fra DH på 50.000 kr, som vi har givet foreløbigt mundtligt tilsagn om. 

 
8. Opfølgning på diverse lokalplansforslag. 

  

Elisabeth har nok det bedste overblik over hvad vi kan gøre. Ringstedvej ved Netto er 

i høring. Elisabeth og Per arbejder evt. på et borgermøde, hvis de har kræfterne til det 

og tiltro til at det kan nytte. 

 

Vi har fået kvittering på at man har modtaget vore kommentarer til projektet ved 

Holbæk Have. 

 

9. Dialog Holbæks synlighed ved næste aftensalg. (Punkt fra 1206) 

  
Vi vil gerne være med næste gang, hvis vi kan få lov. Det kan nok ikke nås?  

Elisabeth overvejer at stille op med brochurer, hvis der skulle blive opsat telt til dette. 

  
10. Hvordan forholder Dialog Holbæk sig til dataforordningen? 

 

Hvordan har vi sikret os? Punktet drøftes på næste møde sammen med drøftelsen af 

foreningens hjemmeside. 

  

11. Hjemmesiden.  

 

Hvordan fungerer det? Hvem gør hvad nu og fremover?  

Hvem skriver anonymt fra DH? 

Hvordan får vi flere til at følge os? Genoptages på næste møde. 



 
12.  Næste møde og evt. punkter til dagsordenen. 

 

Ti d. 11.-9. 15.30-17.30 på biblioteket. Erik reserverer 

 

Forslag 1.-10. 15.30-17.30 på biblioteket. Erik reserverer. 

 

Har du punkter til næste møde, ud over det vi ikke nåede i dag, så husk at maile til 

Erik senest en uge før.  

 

 

 

 

Referat Erik  


