Bestyrelsesmøde i Lokalforum Holbæk
Dato og tidspunkt:

18.-9 2019 19.00-21.00

Sted:

Holbæk Bibliotek, lille sal

Tilstedeværende:

Per, Helle, Elisabeth, Bente, Jesper og Jakob. Afbud fra Erik

Bestyrelsesmødet starter umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.
1. Valg af mødeleder og referent (Erik har ferie)
Beslutning:
Per og Jakob
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Beslutning:
Godkendt. Der tilføjes et ekstra punkt om trafiksikkerhedsplan.
3. Generalforsamlingen
Opfølgning på vedtagelserne på den ekstraordinære generalforsamling, herunder
konstituering. Fastlæggelse af, hvem der er tegningsberettigede.
Beslutning:
Erik og Jakob blev valgt som tegningsberettigede. Erik og Jakob fortsætter som henholdsvis
sekretær og kasserer.
4. Skvulp
Drøftelse af Skvulp ’19 og 20 med besøg af Sofie fra Skvulp (Sofie kommer kl. 19.30).
Beslutning:
Bestyrelsen præsenterede Sofie for den evaluering, som bestyrelsen lavede før sommerferien.
Sofie foreslår, at der på næste Skvulp kommer nogle miljøer, som lokalfora og foreninger er
fælles om i stedet for, at det enkelte lokalforum står for en bod. Handicapforholdene blev drøftet.
Det ville være en god idé at holde et stormøde for alle lokalfora og foreninger. Sofie nævnte også
Tour de France som en samarbejdsmulighed.

5. Borgermøde om Boligstrategi d. 12. november 19.30-21.00 i Holbæk by
Drøftelse af program for borgermødet og organiseringen. Hvad gør vi inden 19,30 og
hvordan får vi skabt interesse? Kan man forestiller sig, at vi starter debatten og præsenterer
resultatet for politikerne kl. 19.30? Hvor skal mødet holdes? Se vedlagte fra forvaltningen.
De forventer, at vi tilrettelægger og afvikler mødet. Har vi kortmateriale nok til mødet?
Beslutning:
Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for afviklingen af mødet. Der kan være behov for at
borgerne mødes tidligere for at idéudvikle. Mødet kan også bruges som start på konkrete
boligprojekter samtidig med, at vi holder mødet på ”den høje klinge”. Bestyrelsens input til

boligstrategien og programmet for borgermødet behandles på næste bestyrelsesmøde. Per
hører Jakob fra kommunen om fakta om lokalområdet og kortbilag.
6. Møder om parkeringsanalyse.
D. 10. oktober og d. 30. oktober, begge dage kl. 17-19:00. Hvem deltager?
Beslutning:
Per, Bente, Elisabeth og Helle deltager.
7. Trafiksikkerhedsplan
Beslutning:
Jakob og Erik får underskrevet kopicertifikat og giver til Elisabeth, så hun kan printe planen.
Planen behandles på næste møde.
8. Ansøgning – Rum til unge-fællesskaber
Jakob har fremsendt en ansøgning om støtte til et projekt om rum til unge-fællesskaber.
Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal bevilges støtte til projektet, og hvor meget der
evt. skal bevilges. Hvis der bevilges støtte, skal der også tages stilling til, om pengene tages
fra Roskilde Festival-bevillingen eller Dialog Holbæks øvrige midler.
Beslutning:
Jakob erklærede sig inhabil. Bestyrelsen besluttede at bevilge op til 44.000 kr. inkl. moms.
Pengene tages fra Roskilde Festival-bevillingen. Bestyrelsen har et ønske om at få en
invitation.
8. Evt.
Herunder tid sted og punkter til dagsorden for næste bestyrelsesmøde.
Beslutning:
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 2/10 kl. 19 på biblioteket. På mødet behandles
borgermøde om boligstrategi, trafiksikkerhed og nyt logo/domæne.
Jesper og Jakob fortalte om lokalområdetræf.

