Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk
Dato og tidspunkt:

20.-5. 2019 kl. 16-18

Sted:

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

Tilstedeværende:

Bente, Erik, Jakob, Jesper og Morten

1. Valg af mødeleder og referent
Beslutning:
Per blev valgt til mødeleder og Jakob blev valgt til referent.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt.
3. Ansøgning fra den boligsociale helhedsplan i Vangkvarteret om tilskud til
vælgermøde
Beslutning:
Den boligsociale helhedsplan blev bevilget om 3. 835 kr.
4. Godkendelse af beløb for indgåelse af partnerskab med Skvulp
Bestyrelsen har tidligere godkendt at indgå i et partnerskab med Skvulp for 25.000 kr. I
aftalen med Skvulp er dette beløb eksklusiv moms, og derfor skal bestyrelsen godkende, at
der i alt betales 31.250 kr. til Skvulp (25.000 kr. + moms på 6.250 kr.).
Beslutning:
Bestyrelsen godkendte at betale momsen, hvis det er nødvendigt, men bestyrelsen ser
gerne, at beløbet som Dialog Holbæk udbetaler er på max 25.000 kr.
5. Skvulp
Opsamling, herunder:
 Vagtplan for stand. Hvem kan være til stede og hvornår?
 Stand omkring cykling. (Per)
 Foldere: DH og Borgerhus.
 Cykeltaxa: der skal findes piloter til cyklen. Hvem påtager sig den opgave?
 VCTA – præmier?
Beslutning:
 Morten, Jakob, Per og Bente kan begge dage – dog on/off. Erik kan om lørdagen.
Jesper kan ikke deltage. Et par fra borgerhusgruppen deltager også.
 Vi nøjes med én cykeltaxa. Per, Jakob og Morten er chauffører. Per følger op på
bookingen af cyklen.
 Jakob retter foldere og får dem printet. Vi printer 200 stk. + en plakat
 Per undersøger kort mv. til ophængning og evt. pavillon
 Vi mødes ift. den sidste planlægning d. 4. juni kl. 16.

6. Referat fra BTB-gruppens møde d. 6. maj.
 VCTA.
 Samarbejdet med Cyklistforbundet, Kommunen og Erhvervsforum.
 Planstrategi 2019
 Boligstrategi
 Trafikplan
Beslutning:
 Kampagnen er i gang, og den lokale konkurrence er på plads.
 Gruppen har indsendt et høringssvar til lokalplanen.
 Der er møde på onsdag vedr. trafiksikkerhed og skoler. Per og Jesper deltager muligvis.
7. Evt. herunder tidspunkt, sted og evt. punkter til dagsorden for næste møde.
Beslutning:
Næste møde er mandag d. 17/6 kl. 16.

