
Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: 4. august 2020 19.00-21.30

Sted: Gamle Rådhus Jernbanevej, Lokale 06

Tilstedeværende: Afbud fra Elisabeth og Morten, Christina, fællesskaber, deltog i 
mødet

1. Valg af ordstyrer
Jakob

2. Godkendelse af dagsorden for mødet 
Godkendt

3. Kort nyt:
Spørgeskema om lokal udvikling. Man besvarer enkeltvis
Om mænds mødesteder: Der valgt bestyrelse. Første bestyrelsesmøde d. 5.-8.
Om Borgerhusgruppen. Der arbejder videre. Kystliv byder på muligheder, men der findes måske 
også andre. Muligt at man kan udvikle et samlingssted i forbindelse med bebyggelsen på Holbæk 
have. Stadionhallen tænkes som samlingssted for beboerne i fremtiden. Måske kan man starte 
noget op?

4. Den strategiske energiplan,

Der var den 1. august for bemærkninger til planen.

Der er indsendt indlæg indlæg fra Lokalforum Holbæk omkring to typer energibesparelser:

1. Kommunalbestyrelsen gør det lettere for borgerne at vælge cykel og bruge gåben i trafikken.

2. Kommunalbestyrelsen stiller krav om anvendelse af energibesparende materialer og 
bygemetoder, når kommunale bygninger skal nyopførelser og vedligeholdes og fornyes, og 
stiller tilsvarende betingelser, når kommunal jord skal sælges til byggeri.

Forslagene er afsendt d. 31. 10. og bestyrelsen bakker op. Udtalelserne er sendt til bestyrelsen.
Der er kvitteret fra forvaltningen for modtagelse af udtalelserne.

5. Drøftelse af byrumsplan

Jakob vil orientere om status for byrumsplanen, og vi skal drøfte, hvordan lokalforum skal engagere
sig i arbejdet i løbet af efteråret.



I mødet deltog medlemmer af forvaltningen og Arkitekt Louise Grassov. Man vil blandt andet se på 
gadernes identitet. Byrumsplanen skal dække er geografisk afgrænset til bymidten. I forbindelse 
med cyklismen må man se på forbindelserne til bymidten.
Jakob opfordrede til at man så på den gamle byrumsplan. Arkitekten ville gerne have et møde med 
os inden arbejdet går rigtigt i gang. Mødet skal være med to fra forvaltningen.
Godt med lidt aktivitet før workshops.
Jakob, Per, Jesper og Helle vil gerne deltage i et møde med forvaltningen.
God ide at inddrage Byforum.

6. Holbæk Vest.

Har vi kommentarer til idefasen tilknyttet helhedsplanen for det nye område i Holbæk Vest?
Vi har tidligere præsenteret nogle ideer og fremlagt kommentarer. Hvis nogen har samling på det 
vil det være rart at få dem ud til bestyrelsen i god tid inden mødet.
Hvis jeg i løbet af de næste dage finder bilag, eftersender jeg disse.

Per vil undersøge hvad der findes og formulere vores generelle tanker og ideerne fra 
kommuneplanen. Energi og trafik skal indgå. Blandede boformer, samlingssteder, grønne kiler, tæt 
lavt byggeri. Institutioner og skoler.
Per arbejder videre med dette.

7. Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplanforslag nr. 1.55 for Etageboliger i Ahlgade 6-8 
sendes i høring. Se nærmere https://planer.holbaek.dk/annonceringer/plan/155-forslag/

Erik medsender et sammenskriv af tidligere kommentarer, Tilsyneladende har man teget højde for 
en del af vore synspunkter i materialet.
Erik tilmelder sig møde d. 12. august 17.50 på Biblioteket

8. Generalforsamlingen.

Hvornår og hvor?
29. september kl. 18.00 på Værftet. Erik  spørger om varm mad.
18.00 Spisning
Organisationer som tidligere har fået midler fra os kunne fortælle om deres projekter.

Hovedemner:
Cykelby Holbæk, Stratetisk energiplan, fællesskab. Nye ideer kunne være en runde, hvor deltagerne
kan komme med  god ideer, plads til andre arbejdsgrupper
Hvordan får vi en bredere kreds til at stille op til valg til bestyrelsen? Skal vi have presse på?
Annonce og opslag på Facebook.

Valg. Tages op på næste møde. Jakob. 
Jakob og Erik indkalder når lokale kendes. Værftet reserveret fra 17.30-21. Mangler godkendelse

https://planer.holbaek.dk/annonceringer/plan/155-forslag/


9. Mødet med Borgmesteren d. 12.-6.

Kort referat: 

Emne Cykelby Holbæk samt løse ender. Borgmesteren forventer at der arbejdes videre med 
cyklekulturen. Cykelby Holbæk. Der ønske et møde om øvrige emner, som bælev nævnt af 
borgmesteren såsom Borgerhus og Mænds Mødesteder.

Udkast til Logo. Per har sendt forslag. Hvis vi vil bruge kommunelogo som baggrund spørger vi 
kommunen om tilladelse. Udgangspunkt i det blå forslag, 

10. Evt. herunder tidspunkt for og punkter til næste møde.
.
Næste møde torsdag d. 3. -9. kl. 17-19 Friviligcenteret Lokale 06 Bestilt, endnu ikke godkendt

Generalforsamlingen
Konferencen 8. november. 
Genoptages vedr. deltagelse

V. h.

Erik


