
Referat af bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: 17.-06. 2019 kl. 16-18

Sted:  Kanalstræde

Tilstedeværende: Jesper, Per, Jakob, Morten, Helle, Elisabeth, Bente, Erik

1. Valg af mødeleder og referent

Per mødeleder, Erik referent

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

3. Kort evaluering af deltagelsen på Skvulp

Praktiske ting til næste gang:
Opslagstavle
Laminering af opslag
A-stativ med plastbeskyttelse.
Søm, hammer, kridttavle

Rart at have Agervang med.
Hjalm og lokalområder gerne samme sted på Krags Brygge
Holbækgarden burde gå en tur på  hele bryggen.

4. Forretningsorden for bestyrelsen for Dialog Holbæk.

Tegningsberettigede. Står i vedtægterne. Den nuværende er godkendt.

5. Konstituering af bestyrelse

Sekretær: Erik, Erik laver dagsorden og referat, Kasserer: Jakob, Begge adgang til konto. Vi 
skal oprettes i systemet. Vi forsøger at holde møderne på Gamle Rådhus. Ønsker man 
kontakt skriver til bestyrelsen.
Vi forsøger uden en decideret formand

Per og Erik forhører sig his øvrige lokalfora om det er OK at vi kalder os Lokalfora for 
Holbæk (Det syntes de var OK)



7. Referat fra BTB-gruppens møde d. 6. maj.

A. VCTA.
A. Samarbejdet med Cyklistforbundet, Kommunen og Erhvervsforum.
Præmier til i alt 7 hold.
Tegn din yndlingsrute
Indtast Cykelland.dk. Desværre gik siden ned. Der ligger gode forslag.
De to sidste to grupper blev slåët sammen.
Hovedpræmie: blev givet til Fælledhjemmehjælperne. For trafikale udfordringer 
på yndlingsruterne i byen. Der laves et opsamlingsmøde.

B. Planstrategi 2019
På kommunalbestyrelsesmøde.

C. Boligstrategi
Intet nyt.

D. Trafikplan 
Møde tirsdag om trafiksikkerhed. 

8. 
Deltagelse i diverse møder.
Mødet d. 18. på elværket 17-19.30 om trafiksikkerhed: Bente, Elisabeth, Jesper, Kari-
na og Per. 

Mørkøv d. 17. og 19. juni om lokalfora: Per og Erik, 
Mænds Mødesteder d.  20.-6. Erik mødes med Kim Lind Larsen og Christina Hvalsø Hansen

9. Evt. herunder tidspunkt, sted og evt. punkter til dagsorden for de næste møder.

Toilet på stationen? Har været lukket siden januar og der sker åbenbart intet. Der er opslag 
om renovering.
Elevator på stationen ude af drift indtil august. Det betyder, at tilgængeligheden er stærkt ud-
fordret, da man som handicappet vil have svært ved at bruge perron 3, og dermed bruge hur-
tigtog og lokalbanen.
Der bør gøres noget ved det.

Elisabeth: Havneplan, evt. input.
Elisabeth vedr. indkøbscenter. Mega 3?

Tidspunkter for kommende møder.
 
Byrådsmøde 14.-8. 4.-9. 11-9. 9.-10. 23.-10, 13.-11. 11.-12.
Onsdage i lige uger.

Bestyrelsesmøder: 7.-8., 18.-9., 2 –10/ 30.-10., 27.-11. Alle gange kl. 19.00 på Gl. Rådhus
Mødet slut kl. 18.00
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