
Referat af bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Dato og tidspunkt:  2.-10. 2018, 15.30 – 17.30

Sted:  Lokale 0.13 i mødecenteret på Kanalstræde

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

1. Valg af mødeleder og referent

Per ordstyrer, Erik referent.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Godkendt. 

3. Behandling af diverse ansøgninger.

Projektudvalget har udsendt informationer om muligheder for ansøgning. 
Det forventes, at der kommer en ansøgning fra:

- Borgerhusgruppen vedr. borgerhus, pilotprojekt i lejede lokaliteter.
Udkast til beskrivelse til ansøgningen med budget er udsendt til bestyrelsen.

Jakob fremlagde forslaget. Beskrivelsen skal tilrettes og skal også kunne rumme pMænds 
Mødesteder. Vi skal gøre synligt, at vi skal have plads til sårbare mennesker. 
Placering af Borgerhuspilotprojekt skal være central med nem adgang til offentlig transport. 

Bestyrelsen er indtil videre indstillet på at yde driftstilskud på 100.000 kr. i projektperioden.

- Fra DH vedr. diverse trafikforslag på Isefjordsvej. 

Der forelå intet udkast til ansøgning.

Per søger via skema om penge til Isefjords Alle og Tåstrupstien/Roskildevej, såfremt der 
fremkommer tal til ansøgningen. DH kan medfinansiere med 50.000 i alt.

Forslagene vedr. trafiksikkerhed kan i givet fald blive til en ansøgning i foråret. 

4.  Borgermøde om tryghed i Holbæk By,

Jakob fremkom med forslag. Forslag er udsendt dd.  Arrangeres sammen med UngHolbæk.
Det anslås at der max. vil være brug for 10.000 kr.Bestyrelsen støtter med max. 10.000 kr.

 
5. Bosætning i Holbæk kommune.



 
Der er udsendt invitation til møde om bosætning i Holbæk kommune 22. november i Kuben. 
Holbæk.

Det er et vigtigt emne, så det er værd at beskæftige sig med. Bestyrelsens næste møde 
bliver et temamøde om emnet. 6. november 15.30. Rapporten eller link hertil er udsendt af 
Christina og bedes læst inden mødet

6..Skvulp '19.
 
Festivallederen har spurgt, om der er nogle fra Dialog Holbæk, der vil være med til at lave  
noget, der sætter fokus på fællesskaberne i Holbæk by. Jakob og Elisabeth vil gerne være 
med. Evt. andre melder tilbage snarest. Vi skal huske at involvere de kreative i et evt. event.

7. Evt. herunder diverse orienteringer

- Fra formanden, Deltagelsen i ParkingDay, 
Regnvejret satte hurtigt stop for eventet, men deltagelsen har betydet omtale og skabt 
interesse.

- Arrangementet i Store Merløse med Meget Mere Merløse og fællesskaberne   
Erik og Christina orienterede. 
Tilfredshed med arrangementet og at det alene er et møde mellem de lokale fora uden 
oplæg fra udefra kommende ekspert. Det blev fremført som et ønske at man fik lavet 
temamøde fx om kommunikation og måske et møde med politikerne med temaet: Hvad 
forventer politikerne af os og hvad forventer vi af politikerne.

- Filmtorvet. 
Cyklistforbundet har set på planen og fandt det oprindelige forslag for kedeligt. Per arbejder 
videre med et ændret forslag.
.

- Forbindelse til Byforum. 
Det er et politisk spørgsmål, om DH kan være med.
Det er vigtigt, at Byforum synes, at vi skal være med. Per prøver at kontakte bestyrelsen og 
Jensby. Deres ønske om samarbejde med os er vigtigt og det er en ide at få det på tryk. 
Elisabeth deltager gerne i et møde.

- Nyt om lokalplaner. 
Om Lidl-udvidelsen. Per og Elisabeth ser på det igen.

- Samskabelseprojektet Holbæk Have. Det er dødt.

- Frivillig fredag
Fint oplæg. Gode pointer i oplægget. Der blev skabt nogle kontakter på tværs.



- Henvendelse via Facebook fra rollespilsgruppe. 
De er blevet bedt om at henvende sig til os via hjemmesiden. De har ikke kunnet booke 
lokale, da de ikke er organiseret som forening.

- Havnegruppen 
Består alene af politikere. Der er nye toner omkring permanent løsning for filmtorvet,
Om havnen. Se under Havnegruppen, den politiske havnegruppe på kommunens 
hjemmeside.

Punkter til dagsorden for mødet d. 6.-11, Bosætningsstrategien. Jakob forsøger at reservere 
i Kanalstræde.

Tryghedsarrangementet tages på mødet som orienteringspunkt.
Øvrige punkter: Helst kun orienteringspunkter.
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