
Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Dato og tidspunkt: 12.-12. 2018,  15.30-17.30

Sted:  Kanalstræde lokale 013

Tilstedeværende:  Sofie, Elisabeth, Christina, Per, Jakob, Bente, Helle, Erik, Afbud fra 
Røllike. 

1. Møde med Sophie Bendixen omkring Skvulp 2019.

Fællesskab er temaet for kommende års Skvulp, hvor alle lokalområder er inviterede.
Skvulp foregår 7/8 juni samtidig med Træskibsfestival,
Folkemøde med Hjalm.

Fra os:  Forslag om man laver handicapparkering med skiltning

Ideen er at alle 18 områder medvirker med boder ud fra samme centrum.

Lokalområderne byder selv ind med aktiviteter. Der er ide om på en måde at lave noget 
fælles for lokalområderne.

Ide om at integrere cykelbanen, hvis den når at blive færdig. Evt. indvielse på skvulp. Evt.

Ideer til DH´s arrangementer: Brætspil, kreative mennesker, Det vil være en god ide at gøre 
noget for at integrere indvandrere i Skvulp.

Vi cykler på arbejde, Alle børn cykler, cykelløb? Evt. præmieoverrækkelser på Skvulp.

Partnerpakker fra Skvulp. Fx en portal med reklame og promovering på Facebook m.v.
Det er en fin måde at få lavet reklame for os selv og Borgerhuset.

Sofie sender tilbud om partnerskab. Vi tager stilling til dette på mødet i januar og melder 
straks tilbage. 

Dialogbænke. Man sætter sig og kan tale med andre. Med skilte på, måske med 
overraskelse, en gave, en kop kaffe eller andet. Det er en overvejelse værd. Bænkene kunne
måske placeres i Algade bagefter. Måske kan de laves af paller?

De er ikke strøm til rådighed. 

Start fredag kl. 16-19 (20)
Lørdag 10-18 (19)

Alt slutter kl. 01.00 fredag og lørdag.



3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

       Godkendt. 

 4. Kort nyt fra:

- Infrastrukturgruppen

Fremtidens bosætning. Et emne vi skal arbejde videre med.

- Borgerhusgruppen

Ansøgning sendt og vi har fået bevilget 150.000 kr. men aktiviteterne skal foregå i 
kommunale lokaler.
Vi har haft møde med Kystlivscenteret og et samarbejde. Vi har møde med dem igen i 
januar. 
Det ser ud til at Roskilde festival vil bevilge os 100.000. til socialt arbejde.
Vi afsøger vedr. brugbare lokaler. Det er hensigten af aktiviteter skal sættes i gang i løbet
af første kvartal.
   
- Cykelbanen på filmtorvet

Per fremlagde skitsen. De oprindelige planlagte baner er lidt for smalle og banen er lidt 
for opfindsom. Det er slet ike nødvendigt. Det opmalede område foreslås at blive mindre, 
men forbindes til den sti som senere planlægges at gå langs vandet helt til Dragerup. Et 
større område mod Nord opmales ikke. Her kan man anbringe kegler, vipper mm. til 
cykeltræning.
Per opfordres til at aftale med Niels Bo, at skitsen tegnes op af det firma, som skal lave 
det. Niels Bo kontaktes vedr. tilladelser og proceduren.  

- Møde om tryghed:

Jakob har haft samtale med politiet.
Der findes noget materiale om emnet. Man prøver at prikke til nogle i området og derefter
et møde i marts.

5. Evt. herunder evt. punkter til næste bestyrelsesmøde 

       Mødet bliver d. 10. januar 15.30-17.30 i Bibliotekets lille sal.
      
 EMNER: Skvulp, tryghedsambassadører, borgerhus.

Mødet slut. 17.45 / Referat Erik 
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