Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Dato og tidspunkt:

6. november kl. 15.30-17.30

Sted:

Kanalstræde lokale 0.16

Tilstedeværende:

Bente, Helle, Per, Jakob, Elisabeth, Røllike, Erik

1. Valg af mødeleder
Røllike valgt
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat af forrige møde blev godkendt.
3., Afsendte ansøgninger
Vi har sendt ansøgninger til udvalget for lokal udvikling, hvad gør vi mens vi venter på svar?
Der er søgt i alt om ca.7 mio., men der er kun 4 mio. til rådighed.
Se kommunens hjemmeside, projektudvalget for lokalområder.
Ansøgningerne behandles i næste uge i udvalget, men afgøres endeligt af kommunalbestyrelsen.
Ansøgninger ligger på hjemmesiden.
Vi afventer svar inden vi foretager os andet.

Mødets tema:
4. Bosætning i Holbæk kommune.
Vi vedtog på mødet i oktober at dette møde skulle være et temamøde.
Der er udsendt invitation til møde om bosætning i Holbæk kommune 22. november i Kuben.
Holbæk.
Rapporten eller link hertil er udsendt af Christina og bedes læst inden mødet
Mødet d. 22. har til formål at forklare materialet. Der er ikke lagt op til debat.
Det skal i sidste ende resultere i en strategi for boligudviklingen i kommunen, som hænger
meget sammen med kommunens planstrategi.
Flere bestyrelsesmedlemmer deltager. Man tilmelder sig enkeltvis via kommunens
hjemmeside, senest tilmelding 15. november.
Vi vil meget gerne komme med input til politikerne efter mødet i Kuben d. 22. og vil opfordre
til at vi får et møde med udvalget efterfølgende.
Flere vinkler på byudviklingen at det både boligtyper, miljø og infrastruktur (trafik, institutioner
m.v.)

Følgende punkter blev behandlet kort.
5. Evaluering af områdestrukturen for dagtilbud og skoler.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at områdestrukturen nu skal evalueres. I den forbindelse vil
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering gerne indsamle alle lokalforas erfaringer
med områdestrukturen med 4 dagtilbuds- og skoleområder.
Hvad skal vi svare?
Jakob får slettet det svar, som et bestyrelsesmedlem har afgivet, men påpeger skriftligt, at man i
planlægningen af boligudbygningen bør tage hensyn til placeringen af skoler og institutioner samt
planlægge sikre skoleveje.

6. Nyt fra infrastrukturgruppen.
Forslag for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej. Elisabeth har sendt høringsforslag til bestyrelsen.
Der var ikke entydig enighed om udtalelsen om tilladelse til udvidelse af Lidl. Der er trafikforhold at
tage hensyn til samt den generelle forsyningsmulighed med dagligvarer.
Det er ikke muligt at opnå enighed om hovedsigtet, men dog flertal. Elisabeth og Per finpudser og
sender udtalelsen.

7. Kommende arrangementer.
- Velkomstmøde for borgere i Holbæk By? Hvem vil stå for et sådant møde?
Udsættes til vi har lidt mere at byde på.

8. Borgermøde om tryghed i Holbæk By?
Hvor og hvornår?
Jakob har talt med Ung Holbæk. Mødet bliver den 27. november om aftenen. Borgmesteren
vil gerne medvirke. Nærmere følger.

8. Diverse kursustilbud.
Folkeoplysningsudvalget tilbyder i efteråret/vinteren nogle kurser. Hvem ønsker at deltage?

- Kursus om regnskaber
Foreningernes regnskaber skal overholde bestemmelserne i Administrationsgrundlag for Kultur og
Fritid. Med dette som fokus kan du komme og høre om, hvordan et regnskab bedst opbygges for at
leve op til bestemmelserne. Der er plads til 100 deltagere.
Tid: Torsdag 29. november 2018 kl. 19-21
-

Kursus om fundraising
Få gode råd og vejledning til, hvordan din forening bedst muligt griber opgaven med fundraising an?
Tid: Tirsdag 22. januar 2019 kl. 19-21
Sted: Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup

Kursus om Facebook
Få gode råd og vejledning til, hvordan din forening opnår synlighed via Facebook, så foreningens
fulde potentiale kan udnyttes.
Tid: Tirsdag 19. februar 2019 kl. 18-21
Sted: Kulturhuset No. 1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Man tilmelder sig, hvis man har tid og lyst.

8. Eventuelt, herunder tid og sted for næste møde samt evt. dagsordenspunkter.
Elisabeth spurgte til Skvulp. Jakob har talt med Sophie. Hun inviteres til næste møde.
Fællesskab bliver temaet for Skvulp 2019 og alle lokalområder er inviterede.
Næste møde onsdag d. 12. dec. kl. 15.30-17.30. på biblioteket.
Møde i januar 10. januar 15.30 på biblioteket.

Emner: Skvulp

