
Bestyrelsesmøde i                           

 

Dato og tidspunkt: 30.-10 2019 19.00-21.00 

Sted: Holbæk Bibliotek, lille sal 

Tilstedeværende: Afbud fra Jakob, Bente Bælum fraværende, Elisabeth afbud 

 

1.Valg af mødeleder  

 

Per valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 

Godkendt. Ekstra punkt under evt. vedr. kursus omkring brug af de sociale medier i 

markedsføringen  

 

3. Siden sidst: 

 

Parkeringsmødet.  

 

Der er ikke aktuelt behov for flere pladser men måske omrokering..   

 

Teaterfestival.  

 

Masser af teater for børn og unge i Holbæk i april. Materiale uddelt til interesserede. Bilag 

medsendes. Der er behov for nogle unge hjælpere. 

 

Nyt logo og domæne.  Mailadresse, kontaktadresse, logo.  

 

Tak til Jakob for indsatsen.  

 

Ny kontaktadresse:  kontakt@lofho.dk;, til bestyrelsen bestyrelsen@lofho.dk,  

webadresse: www.lofho.dk 

 

Borgerhuset. 

Borgerhus lagt på is indtil videre. Initiativgruppen vil meget gerne med til et besøg i Roskilde og 

afventer en dato fra Jakob. Navneforandring til Fællesskab Holbæk, da ideen med et hus ikke 

ligger lige for på nuværende tidspunkt. 

mailto:kontakt@lofho.dk
mailto:bestyrelsen@lofho.dk
http://www.lofho.dk/


  

 

Mænds Mødesteder.  

 

Kim Lind Larsen og Erik tager på besøg hos Mænds Mødesteder i Odsherred og Ringsted i løbet 

af november. Et startmøde planlægges til afholdelse på Kystlivscenteret i januar måned. Der 

kommer muligvis senere en ansøgning til Lokalforum om midler til opstartsmødet. 

 

 

4. Hvordan kan vi formidle kontakt til nye borgere? 

 

Borgmesteren har inviteret nye borgere til velkomstmøde d. 23. november. Se vedlagte skrivelse. 

Hvem tilretter folderen med nye navne og logo?   

  

Erik har forsøgt at opdatere folderen, men det er ikke helt lykkedes. Røllike har lovet at se på det. 

Erik sørger for at folderen sendes til Allan Lystrup på FrivilligCenter som PDF-fil, senest 18. 

november. 

 

 

5. Samarbejde med Byforum. 

 

Erik har svaret positivt på Kenny Jensbys invitation til at være med i samarbejdet. Hvem ønsker at 

deltage i møder med Byforum?  

 

Per, Christina, Helle og Erik. Erik kontakter Kenny Jensby med navnene. 

 

 

6. Borgermøde om Boligstrategi d. 12. november 19.30-21.00 i Holbæk by 

 

Per har fået reserveret Rotationen.  

 

Tilmelding: Jakob laver annonce, facebookopslag og note på hjemmeside.  

 

Erik har fået forslag fra øvrige lokalfora om at tilrette invitationen til flere interessegrupper, med 
forskellig ordlyd for at fange fleres opmærksomhed. 

Til unge fx: Hvor og hvordan kunne du tænke dig at bo, når du flytter hjemmefra? 

Til børnefamilier: Hvor og hvordan kunne du tænke dig at bo med din familie? 

Til ældre: Hvor og hvordan kunne du tænke dig at bo, når du bliver gammel? 

 

Man skal melde sig til hvis man ønsker sandwich i pausen. 

Udkast til annonce vil foreligge på mødet. 



 

Form: 

Et formøde med borgerne inden politikerne dukker op.  

Mødet er på samlet 3 1/2 time. I Pausen sandwich og drikkevarer. 

 

1. 17.30-19.00 Vi redegør for vores tidligere visioner som sættes til debat inden politikerne 
dukker op 

Borgerne inviteres til at beskrive hvad der skal ske for at man bliver i byen. 

Hvad har vi brug for, hvordan vil vi bo. Hvad drømmer vi om? 

Lejerbo og VAB og evt. et selskab, der bygger bofællesskaber som fx Bovieran  

Har de et godt tilbud? Jakob kontakter dem.  

19.00-19.30 Pause. 

2. 19.30-21.00 Politikere deltager. (Christina K. Hansen redegør for formålet med mødet). 

3. Drømme og ideer fra borgerne. Lokalforum Holbæk styrer. 

4. Opsamling ved lokalfora. 

 

Vi vil gerne invitere gæster til at komme med ideer. Vi har spurgt Jacob om materiale om 
vores område. Vi rykker for det. Vi vil gerne have at han kommer 17.30 med de facts eller 
sender dem til os i forvejen.  

Erik styrer ordet. 

Per fremlægger noget af det vi har lavet.   

Vi synes man skal lave en Holbæk Haveby med plads til bofællesskaber. Livet mellem 
husene. 

Vi samler oplæg fra april 2018. Det gør Per. 

Hvad har vi om: Fordgrunden?  Havnebyen?  Højhuset?  

Pølsekrogen har Erik skrevet indlæg til  fordebatten. 

 

Fokus på byudvikling skal også omfatte livet mellem husene.  

Holbæk have, Christina ser, hvad hun kan finde om dette samt om mødet  med klima og 
miljøudvalget. Christina  

 

Fællesskab er også temaet 

 

Invitationer udsendes til: Ungerådet, VAB, Boligselskabet Sjælland, Lejerbo, Almenr, 
Realdania, AP Pension, PFA-pension, OK-fonden, Tiny Town, Vandkunsten tegnestue, 
Pension Danmark, Sparekassen Sjælland, Udsatterådet, Handikaprådet, Ældrerådet, 
Ældresagen, ONV – arkitekter. 

Jakob kontakter ovenstående med en invitation i samarbejde med Ib Hagner. Se mail vedr. 
dette sendt fra Per efter bestyrelsesmødet.  



Udkastet til annonce blev godkendt. 

Vedr. annoncen. Torben Nielsen, tlf 8888 4337 annoncekonsulent By og Land.  

TV-Øst, P4, Holbæk online orienteres. 

 

Ekstra møde om formødets tilrettelægning d. 5.november kl. 19.00. Invitationerne skulle 
gerne ud snarest muligt så man har tilbagemelding inden d. 5. 

 

Erik, Christina og Morten kan ikke kan ikke deltage d. 5. 

  

Elisabeth? Bente? 

 

Erik forsøger at reservere lokale i FrivilligCenter på Gamle Rådhus. 

Ib Hagner laver et oplæg til nyhedsbrev eller invitation. Udsendes i samarbejde med Jakob. 

 

7. Tillægsansøgning til Rum til unge-fællesskaber 

Ansøgning vedlagt dagsordenen. 

Beløbet blev bevilget. 

 

8. Evt.   

Herunder tid sted og punkter til dagsorden for næste bestyrelsesmøde. 

 

Planlægning af mødet d. 12. november: Ti d. 5. kl. 19.00  

Erik prøver at bestille lokale på Frivilligcenteret 

 

Møde igen d. 27.-11. kl. 19.00 på Biblioteket. 

 

Mødet slut kl. 21.15 

 

Referenten fik ikke fat i, hvem der ønsker at deltage i temadagen om de sociale medier d. 19.-11. 
kl. 14-18 på Rotationen. 

Invitationen er udsendt. Tilmelding til caspar@heforum.dk 

 

Referat Erik 

mailto:caspar@heforum.dk

