Referat af bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt:

Onsdag d. 27.-11. 2019

Sted:

Holbæk Bibliotek, lille sal

Tilstedeværende:

Per, Morten, Elisabeth, Bente, Jakob, Helle, Jesper og Erik

1. Valg af ordstyrer
Jesper valgt.
2. Godkendelse af dagsorden for mødet samt af referat af mødet d. 30.-10.
Godkendt
3. Kort nyt fra:
-

Ungehus, herunder evt. besøg i Roskilde.
Workshop d. 11. nov. 45 deltog i workshop. Der blev dannet en styregruppe. Søndag d. 19.
januar besøg til Roskilde. Der arrangeres fælles buskørsel Invitation kommer senere.

-

Borgerhus
Stadig på pause.
Initiativgruppen ønsker at deltage i besøget i Roskilde. De bevilgede midler fra PULO
planlægges brugt på forbedring af forholdene på Kystlivscenteret.

-

Mænds Mødesteder.
Kim og Erik har været på besøg i Ringsted og Odsherred.
Opstartsmøde i januar, herefter de følgende uger aktiviteter som Kim og Erik planlægger. Først
herefter planlægges en stiftende generalforsamling. Folder uddelt til bestyrelsen og vedlægges
referatet som fil.

-

Infrastrukturgruppen.
Der blev ikke rettet i planen om trafiksikkerhed selv om der er kommet mange forslag. Via
budgettet er der prioriteret opgaver uden yderligere behandling.
Generelt var man i tvivl om, hvorvidt politikerne ønsker at bruge lokalfora eller om vores energi
med at sætte os ind i tingene og komme med udtalelser er spildte kræfter.
Per kontakter kommunen vedr. cykelmuligheder.

4. Arbejdet i Lokalforum.
Lokalforums opgaver, herunder relationer til Initiativgrupper, der støttes af Lokalforum.
Hvordan kan vi forbedre bestyrelsens arbejde?
Jesper har stillet nogle spørgsmål til bestyrelsens virke og fremført nogle problemstillinger, som vi
skal vende.
Se forretningsorden fra september 2017. Forslaget går på at revidere denne.
Jakob og Erik kommer med forslag til en mindre revision af forretningsordenen til mødet i januar
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a. Undergrupper arbejder selvstændigt og udtaler sig som en gruppe og bestyrelsen orienteres på
bestyrelsesmøderne under punktet: Nyt fra, hvis der findes nye informationer, som er vigtige for
bestyrelsen.
Infrastrukturgruppen udtaler sig på egne vegne. Udtalelser i forbindelse med høringer og
lignende sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer.
Borgerhusgruppen er en initiativgruppe, der for tiden står på pause. Hidtil har gruppen
arbejdet helt selvstændigt, men refereret til bestyrelsen da gruppen har økonomi fælles med
Lokalforum. (Ikke eget CVR-nummer)
Gruppen er repræsenteret i bestyrelsen. Gruppen er åben for nye medlemmer.
Mænds Mødesteder har der været orienteret om, men aktiviteten har indtil videre ikke noget
med Lokalforum at gøre.
Gruppen består indtil videre af 2 medlemmer. Folder uddelt og udsendes som bilag til referatet.
Sagsbehandlingen sker normalt ikke på Lokalforums bestyrelsesmøder.
b. Sekretæren udfærdiger dagsordenen.
Bilag, der er udsendt til bestyrelsen siden forrige bestyrelsesmøde udsendes ikke igen.
Der optages referat af bestyrelsesmøderne. Referat udsendes til bestyrelsen senest en uge
efter bestyrelsesmødet.
Det forventes, at bestyrelsens medlemmer har forberedt mødet og gennemlæst relevante
bilag. Hvis man er forhindret i at deltage i mødet, bedes man melde afhud pr. mail eller sms.
Skulle der fremkomme bilag efter dagsorden er udsendt, udsendes disse pr. mail til bestyrelsen
samtidig med at sekretæren har et antal udskrifter af bilagene.
Hvordan får vi Lokalforum til at fungere og tiltrække flere aktive? Hvis ikke vi kan det, bliver
bestyrelsen de eneste aktive.
Det vil være en god ting, at man kunne forventningsafstemme med politikerne. Hvad forventer
de af os og hvad vi kan vi forvente af lydhørhed fra deres side?
Embedsværket kan kun forholde sig til vedtagne politikker. Det kan betyde, at der i visse sager
henvises til for længst og ikke reviderede politikker.
Vi skal bruge fællesskaberne mere.
Vi kunne holde møde med politikere.
Hvis vi skal fungere som koordinerende led, er de så den ringige personsammensætning?
Vi vil arbejde på, at bestyrelsen er den koordinerende del.
Vores arbejdsgrupper skal styrkes og suppleres op. Det skal være overskueligt at gå med i en
gruppe.
Vi skal i debat med kommunen.
Vi skal måske styrke samarbejdet med andre organisationer?
Vi må lave tiltag, der kan samle mennesker, der kan være aktive sammen med os i
arbejdsgrupperne.
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Hvem er vi? Præsentation af bestyrelsens medlemmer.
Datoerne for bestyrelsesmøderne skal på hjemmesiden.
Inhabilitet? Hvordan definerer vi det?
Jakob og Erik laver forslag i forbindelse med arbejdet med mindre revision af
forretningsordenen.
5. Opfølgning på Borgermødet d. 12. november om boligstrategi.
Evaluering af form og indhold.
Godt møde. 1. halvdel 40 deltagere, 2. halvdel var vi ca. 65. Stedet godt og det fungerede.
Jakob har lavet en sammenskrivning af aftenens konklusioner, som kan befordres videre.
(Kommunens skabelon) Jakob fik nogle få tilføjelser til skemaet vedr. bofællesskaber til
udviklingshæmmede og lignende og små boliger samt bofællesskaber for ældre. Der er plads til
forslag til sproglige og tegnsætningsmæssige ændringer. Jakob modtager forslag hertil indtil d. 5.
dec. og sender resultatet til kommunen.
Bl.a. skal tilføjes at Lokalforum gerne medvirker til at samle personer som er interesserede i at
danne bofællesskaber. Lokalforum ser meget gerne at en af fællesskaberne får til opgave at
koordinere dette og er kontaktperson for borgere, der henvender sig med ønsket om at blive del af
et bofællesskab.
6. Borgerworkshop om grøn omstilling og bæredygtig energi
Der er inviteret til Borgerworkshop søndag d. 8. december kl. 10-14. Invitationen er udsendt til
bestyrelsen.
Hvor mange og hvem ønsker at deltage?
Bente deltager for Grønt Råd, Jakob, Morten, Erik har tilmeldt sig.
7. Samarbejde med Byforum. Der er et indledende møde d. 3. december.
Her skal vi drøfte igangsætning af vores samarbejde. Hvordan forbereder vi det?
Helle melder afbud
Elisabeth vil gerne være med, hvis nogen får forfald.
8. Boligselskabet Sjælland vil gerne have hjælp.
Boligselskabet har en ungdomsboligafdeling på kasernen, som kører dårligt.
De søger ideer til at gøre det bedre.
Vil vi mødes med dem, og eventuelt invitere Ung Holbæk med i samarbejdet med dem?
Christina vil gerne være med. Jakob spørger Ung Holbæk. Måske en god ide med at unge
samarbejdede. Vi spørger Boligselskabet Sjælland hvad de forestiller sig.
Per kontakter dem. Genoptages på mødet i januar.

9. Ønsker nogle af deltage i ældrerådets møde om boligstrategi d. 28. november?
Per og Bente deltager
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10. Skvulp.
Kort orientering om workshoppen d. 21.-11.
10 områder var repræsenterede. Herudover var andre mødt op med ideer.
Der blev opsamlet en række ideer. Skvulp-bestyrelsen arbejder videre og vender tilbage senere.
Blandt andet:
Memorylane med Holbæks og de øvrige bysamfunds historie. Ahlgade og gaderne ned mod havnen.
Kæmpe sangkor bestående af repræsentanter for alle områderne.
Evt. flashmob.
Forslag aktiviteter for skoleelever op til Skvulp: Med henblik på natur og miljø – Skab et kunstværk
af affald. Måske en konkurrence?
Veteranbiler og minibusser henter borgere fra alle dele af kommunen.
Fælles gymnastikopvisning i byen for repræsentanter for alle områder.
En ny holbæksang. Sangkonkurrence? Eller en kendt lokal musiker får en opgave?
Holbækgarden skal huske at runde Filmtorvet så beboere på Fjordstjernen også får glæde af
musikken selv om de ikke har mulighed for at komme ud af huset.
Speakers Corner og minifolkemøde på Hjalm.
Flere aktiviteter på havnen og fjorden: Svømning, kaproning, sejlads, redning og fokus på sikkerhed
til søs og på havnen.
Cykelløb fra lokalområderne til Holbæk.
Lokalfora: Samlet i telt med lokale stande, der præsenterer områderne. Lokalområderne kan hjælpe
hinanden med at ”passe” standene så der kan være personer til stede i teltet hele tiden.
11. Økonomi.
Hvordan ser økonomien ud. Vi har bevilget penge til forskellige formål. Hvad er der brugt?
Jakob fremlagde økonomisk statur. Vedlægges i kopi.
12. Plan for bestyrelsesmøder i frem til generalforsamlingen
Foreløbig mødekalender med: Tid, sted og evt. punkter til dagsordnerne.
Januar 29 19.00
Februar 19 kl. 19.00
Marts 23. 19.00
To 23.-4. Generalforsamling
Der planlægges med møde på biblioteket. Der reserveres tid til kl. 22.
13. Evt. herunder næste bestyrelsesmøde.
Jakob ville være fraværende i marts og april grundet studierejse.
Tid, sted og dagsordenspunkter:
29. januar kl. 19.00. Sted udmeldes senere.
Forslag til revideret forretningsorden. Assistance til boligselskab vedr. boliger på kasernen.
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