Dagsorden for bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt:

Onsdag d. 29.-01. 2020 19.00-21.30

Sted:

Holbæk Bibliotek, lille sal

Tilstedeværende:

Bente og Elisabeth fraværende, begge med afbud

1. Valg af ordstyrer
Jesper valgt
2. Godkendelse af dagsorden for mødet samt af referat af mødet d. 27.-11. 2019
Godkendt
3. Kort nyt fra:
-

Ungehus, herunder evt. besøg i Roskilde.
Godt besøg 30 stk. ca. 45 til opfølgning. Der var god inspiration at hente ved besøget og der var
bred opbakning til besøget med deltagelse af såvel unge som ældre og en bred vifte af
politikere.
Det opfølgende møde om ungehus var inspirerende og der var od debat og bred forståelse for
emnets betydning.
Såvel ved besøget i Roskilde og ved opfølgningen blev nævnt, at det var vigtigt at et evt.
mødested skulle kunne omfatte alle aldersgrupper og kunne rumme psykisk sårbare.
Erfaringerne fra Roskilde viser, at stedet mest bruges af ældre morgen og formiddag, mens der
eftermiddag og aften for det meste er flest unge.

-

Borgerhus, Bevilling 150.000 kr. skal skabe mulighed for at lave mad og give spisemulighed i
Kystlivscenteret. Det skal undersøges om vi kan slippefor moms, hvis vi der betales direkte fra
rådhuset. Ellers kan beløbet indsættes på Lokalforums konto, hvorefter regninger betale herfra.

-

Mænds Mødesteder,
20. februar 16.00-18.30 Kick-off-møde på Værftet

-

Infrastrukturgruppen
Intet nyt

Bente meldt fra resten af året og genopstiller ikke. Bestyrelsen beklager det. Vi vil savne
Bente og hendes altid gode humør og hendes engagement.
Helle indtræder hermed i bestyrelsen som ordinært medlem.
4. Arbejdet i Lokalforum.
Jakob og Erik kommer med forslag til en mindre revision af forretningsordenen til mødet.
Forretningsordenen blev ændret på enkelte punkter. Ný forretningsorden vedlagt.
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5. Samarbejdet med Byforum.
Per, Christina Hvalsø Hansen og Erik deltog i møde med Byforum d. 3. december. Per orienterede
om mødet.
Vi blev rigtigt godt modtaget. Vi gav udtryk for at vi gerne ville deltage i arbejdet med
byrumsplanen.

6. Samarbejde med Boligselskabet Sjælland.
Se referat fra mødet d. 27. november.
HUSC. Uddannelsescenteret har muligvis interesse i emnet. De afholder konference 12. marts 12-3017.00 Er den åben? Jakob kontakter dem og sørger om det var en ide med kontakt til Boligselskabet.
Per forsætter kontakten til selskabet.
7. Workshops om den nye byrumsplan
Per, Elisabeth, Erik og Helle vil gerne med. Jakob deltager ved første møde. Per spørger Røllike.
Jakob tilmelder os.
8. Ansøgning om støtte
Ansøgning fra Kim Lind Larsen og Erik Birch Eriksen om et foreløbigt tilskud på op til 8.000 til
annoncering og servering i forbindelse med Kick-Off-møde for Mænds Mødesteder d. 20. februar
2020 kl. 16-18.30 på Værftet. LO Holbæk/Odsherred har tilbudt at donere 5.000 kr.
I samme forbindelse forespørger initiativgruppen om donationen fra LO midlertidig kan indsættes
på Lokalforums konto, da Mænds Mødesteder Holbæk først forventes at holde generalforsamling i
april og derfor mangler CVR-nummer og foreningskonto.
Ansøgning bevilget. De 5.000 kan indsættes på Lokalforums konto. Erik formidler kontonummer
videre. Man anbefalede annoncering i såvel By og land som i Nordvestnyt samt at man booster
opslag på Facebook.
9. Generalforsamlingen?
Vi besluttede på mødet d. 27. november at holde generalforsamling d. 23. april. Det er imidlertid i
den uge, hvor der er teaterfestival i byen så der vil næppe være interesse for at deltage i en
generalforsamling i den uge?
I vedtægterne står, at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts. Hvad gør vi
så?
Datoen ændres til 30. april 19.00
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Kan vi finde et godt tema som indledning, som måske kan lokke flere til at deltage i
generalforsamlingen?
Emne overvejes til næste gang. Levende bymidte?

10. SKVULP.
Ønsker vi at være med i Lokalforumteltet? Erik har tidligere må workshop om SKVULP istemmet et
”JA”
V vil gerne være med. SKVULP afholdes 19-20 juni.
Skal vi i år ligeledes indgå i et partnerskab? Hvis ja: Til hvilken pris?
Drøftet og tages op 1igen på mødet d. 18. februar
Det forventes at Mænds Mødesteder deltager under SKVULP.
11. Hvordan følger vi op på nytårshilsenen til Borgmesteren?
Brevet ligger på Facebook
Per taler med avisen om hvorvidt de kan optage den under en eller anden form.
Cyklistproblematikken tages op med Byforum, Vi cykler til arbejde
Per prøver at få et møde med borgmesteren som opfølgning på vores nytårshilsen
12. Evt.
En har henvendt sig vedr. bofællesskab. Det skal overvejes om vi på et tidspunkt skal arrangere et
specielt møde om etablering af bofællesskaber.
Der er kommet kopi af brev til borgmesteren vedr cykelvej til sportsbyen Per svarer vedkommende
Vedr. Vi cykler til arbejdet: Frank Hansen har spurgt om vi vil være med igen. Vi støtter gerne op om
det. Forbundent kontakter Christina direkte.
Herunder evt. punkter til mødet d. 19. februar.
Mødet 19. februar flyttes til d. 18. kl. 19.00
Dagsordenspunkter:
Skvulp, Generalforsamling,

Mødet slut 21.20
Referat Erik
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