Dagsorden for bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt:

18. februar 2020 19.00-21.30

Sted:

Holbæk Bibliotek, lille sal

Tilstedeværende:

Helle, Morten, Elisabeth, Jakob, Christina, Per, Jesper, Erik,

1. Valg af ordstyrer
Morten valgt
2. Godkendelse af dagsorden for mødet samt af referat af mødet d. 29.-1. 2020
Der forelå et par ændringer om tilføjelser til referatet af møde d. 29.-1. Nyt referat vedlægges.
3. Kort nyt:
Kort orientering om:
-

Mænds mødesteder. Der er Kick-off-møde torsdag.
Trafik
Samarbejde med Boligselskabet Sjælland.
Per har talt med Per Bro som vender tilbage vedr. et møde. Tanken er måske et bofællesskab,
ældreboliger eller almene boliger. Hvem ønsker at være med? Kan han komme til et
bestyrelsesmøde. 23. april Gl. Rådhus så vi kan høre mere om, hvad boligselskabet har af
planer. Per tager en snak med ham.
Kommunen er med igen i VCTA. Kommune anskaffer elcykler til medarbejdere. Planlagt taget i
brug i forbindelse med VCTA.
Jesper kontakter Byforum og Erhvervsforum vedr. støtte til VCTA.

4. Opfølgning på økonomien.
Regnskab 2019 og budget 2020. Jakob udsender bilag onsdag d. 12.
Regnskab 2020 skal opfattes som en øjeblikkelig status.
Godkendt.
5. Ansøgning fra Holbæk Træskibsslaug
Man ansøger om tilskud til projektet ”Sommereventyr til søs – med skonnerten
Bonavista/Nationalmuseet.
Jakob fremsender ansøgningen onsdag d. 12.
Det blev drøftet om det var en opgave for Lokalforum Holbæk at støtte den slags.
Man mener stort set at det er en §18. Vi vil gerne vide noget mere om det sociale, samt om
frivilliges indsats. Vi opfordrer til at vende tilbage med yderligere oplysninger.

6. Facebook og hjemmeside samt mailliste.
Hvordan får vi fremover varetaget opgaven med opdateringer? Aftale om kursus for udvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
Jakob tilbød at fortsætte med opdatering af hjemmeside og maillister. Har man spørgsmål eller
ændring af maillister sker det via Jakob.
Jakob sørger for at referater lægges på hjemmesiden.
Per og Erik bliver medadministratorer for Facebookside,

7. SKVULP
SKVULP ansøger om tilskud. Hvor meget vil vi give?
Vi talte om 15.000. Det blev nævnt, at midlerne skulle være tiltænkt fremme tilgængeligheden til
toiletter, til siddepladser og et Kiss and go-sted nær festivalpladsen?
Vi vil gerne invitere Sofie til at mødefor at høre nærmere. Jakob skaber kontakt.

8. Opfølgning på nytårsbrev til Borgmesteren.
Møde med borgmesteren d. 12/3 kl. 17-18 i Kanalstræde lokale 1.11.
Følgende deltager: Jakob, Jesper, Per, Morten Helle og Erik
9. Generalforsamlingen 30.-4.
Store sal på biblioteket er booket 18.30-22.00
Hvilket møde/event kan vi afholde før generalforsamlingen så vi får interesserede til at møde op?
Skal det være opfølgning på sidste års tema om bofællesskaber ved at fx Boverian orienterede om
deres projekter?
https://bovieran.dk/beliggenheder/
Hvordan får vi en bredere kreds til at stille op til valg til bestyrelsen? Skal vi have presse på inden?
Man ønskede mødet flyttet til Værftet og lave spisning ved start. Erik forsøger at reservere værftet.
Forslag om, at vi kontakter de, der har fået støtte fra lokalforum f. x. Kogræsserlauget, Borgerhuset,
Ung Holbæk, Mænds Mødesteder m. fl. Jakob kontakter. De kunne fortælle om det, de har udrettet,
hvordan status er og hvad de drømmer om for fremtiden. Desuden inviteres Byforum og
Erhvervsforum
Derefter diskussion om følgende spørgsmål:
Hvad vil vi med vores by?
Hvad savner vi i byen?

?
Jakob forsøger at få en kontaktperson til Grydelapperne, som vi måske kan få til at lave mad.
Mødet er åbent for alle.
Jakob sørger for indkaldelse med dagsorden på hjemmeside og Facebook.
10. Påskemarchen 2020.
Vi har fået henvendelse fra en gruppe tilknyttet 350 Klimabevægelsen i Danmark, der er i gang med
at arrangere en klimamarch til København i påsken. (Læs evt. mere på paaskamarch.dk) De spørger,
om vi vil være med til at bakke op om projektet og hjælpe med at sprede budskabet.
Da en støtte på op til 2000 kr. vil kunne være med til at promovere Lokalforum vedtog man at støtte
trykning af plakater samt promovering på Facebook med op til 2000 kr.

11. Evt. herunder om tidspunkt og punkter for næste bestyrelsesmøde.
Martsmødet er flyttet til Frivilligcenteret på Jernbanevej, Gamle Rådhus lokale 6. kl. 19.00
Punkter: Generalforsamlingen. Beretning og valg. Har vi interesserede, der vil stille op?
Hvilke arrangementer har vi de kommende måneder? Byrumsplanen?
Skvulp, boligerne på kasernen

Mødet slut 21.40
Referat Erik

