Referat af bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt:

03-09-2020 17:30 - 19:00

Sted:

Gamle rådhus, Jernbanevej, Lokale 06

Tilstedeværende:

Jesper og Elisabeth afbud, Morten fraværende uden afbud

1. Valg af ordstyrer og referent.
Jakob ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden for mødet samt af referat af mødet d.5.-8.
Nyt punkt vedr. Byrumsplan
3. Kort nyt fra:
Kasserer - intet
Infrastrukturgruppen
Per: Aftalt møde med borgmester 23.-10. 12-13. Per og Jesper er arbejder på 12 cykelruter. De 6 er
prioriterede. Man har lavet et net. Både skoleruter og pendlerruter.

4. Generalforsamlingen 29,-9.
Værftet er bestilt kl. 17-22
Mødet starter kl. 18.
Gerenalforsamling
Jakob annonce i By og land og på Facebook
Kort oplæg fra grupper, som vi har støttet:
Borgerhusgruppen – Erik fortæller gerne
Mænds Mødesteder - Kim Lind Larsen vil gerne lave en kort beskrivelse.
Vi havde også en gruppe omkring Ungdomshus. Jakob eller en ung
Kogræsserlauget. Jakob kontakter
Cykelbane på Filmtorvet – Per
Vi talte om en idefase efter indlæg De tilstedeværende kan foreslå nye initiativer evt. via
papirlapper på en væg eller tavle. De byder ind med, hvad de selv kunne tænke sig at tage initiativ
til.
Tilmelding til generalforsamling via e-mail: kontakt@lofho.dk
Jakob bestiller sandwich
Erik indkøber drikkevarer.
Helle sørger for håndsprit
Christina bedes sørge for videokanon

5. Valg
Elisabeth vil gerne være suppleant
Per og Erik genopstiller.
Helle opstiller
Morten ved vi intet om. Jakob kontakter ham.
Tænk overhvem der kunne tænkes at have lyst til bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen skal i højere grad
være koordinerende.
6. Bestyrelsens beretning
Udgangspunktet er årets aktiviteter
Der laves et kort skriftligt oplæg, som sendes til Jakob, der samler det til en samlet præsentation.
Man opfordres til at medsende et eller flere billeder til illustration af afsnittet.
Emner med den ansvarlige for at skrive et kort indlæg
Mænds Mødesteder - Erik
Borgerhus - Erik
Rum til unge - Jakob
Boligstrategi Jakob
Samarbejde med byrum - Per
Møde med borgmesteren - Per
Vi cykler til arbejde – Jesper
Cykelby Holbæk - Jesper
Cykelbane på filmtorvet. - Per
Teaterfestival - Erik
Skvulp - Erik
Byforum - Per
Deltagelse i lokalplanadebatter – Per
Lokalplaner: (Rema 1000, Ahlgade 6-8,Holbæk Vest)- Per
Om bestyrelsens arbejde - Jakob
Jakob laver et slideshow
7.

Regnskab og budget
Jakob

8. Byrumsplanen
Møde d. 8.-10. og 29.-10. kl. 18.30-21.00, Per og Helle. Muligvis Jesper?

9. Logo Cykelby Holbæk.
Per har fået lavet et logo. Godkendt
10. Evt.
Møde slut 19.00
Vi mødes lidt før d. 29. september. Der skal sættes stole op mm.

