Referat af bestyrelsesmøde
Dato og tidspunkt:

21.-10. 2020 19.00-21.30

Sted:

Gamle rådhus, lokale 06

Tilstedeværende:

Jesper afbud

1.Valg af mødeleder
Jakob
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Referat af generalforsamling godkendt og underskrevet.
3. Siden sidst:
Mænds Mødesteder en succes, som mangler værested, med køkken og værksted for at holde på
sårbare medlemmer.
Per fremlagde cykelplan. Opretter Facebookside om Cykelby Holbæk. Tages op fredag med
borgmesteren. Fint arbejde.
Jakob i dialog med ejendomsafdelingen om evt. anvendelse af stadionhallen bla. Til midlertidigt
medborgerhus.
Konference: Building Green som streames Jan Gehl arkitekter.
Almenr. Jakob har kontaktet dem vedr. evt. byggeri i Holbæk Have
Måske samarbejde med Danbolig?
4. Konstituering.
Jakob blev valgt som formand og kasserer. Erik som sekretær. Begge tegningsberettigede.
5. Forberedelse af mødet med borgmesteren d. 23.-10.
1.11. Direktionslokale
Cykelby Holbæk, Per og Jesper
Mænds Mødesteder, Erik
Borgerhus, Jakob.
Lokalforums betydning generelt. Jakob starter.
Pingpong med borgmesteren om Lokalforum. Kommentarer og udtalelser finder vi ikke behandles
seriøst. Der er fare for at lokalfora mister energien.

6. Samarbejde med Cyklistforbundet, hvordan?
Samarbejde med Cyklistforbundet, hvordan? Per
Gruppen arbejder videre. Samarbejde med cyklistforbundet er fornuftigt. Vi skal pointere at det er
cykelgruppen i Lokalforum og ikke lokalforum der samarbejder.

7. Lokalforum Holbæks fremtid
Jakob uddybede sin skriftlige kommentar. Vi skal samarbejde med andre interessenter. Vi skal i
kontakt med andre organisationer.
Samarbejde omkring områderne. Møder i de forskellige områder for at få samarbejde i gang. Fx
Tjebberup, Stormøllevej, Ladegårdsparken, Mellemvang, Holbæk have, Cyklistforbundet, skolerne
osv.
Christina Hvalsø Hansen anbefaler at vi tænker over vores formål. Lokale møder må være
fremtiden. Vi skal være lydhøre og måske gøre nogle interesserede i vores arbejde.
Genoptages på næste møde vedr. planlægning af møder i områderne. Vælgermøde om Holbæk
by op til kommunevalget?
8. Evt.
Næste møde 23.-11. kl. 19.00 Gl Rådhus?
Efterbehandling af møde med borgmesteren.
Planlægning af møder med områder/foreninger.
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