
                           Referat af bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: 23.-11. 2020 19.00-21.00

Sted: Gamle rådhus, lokale 06

Tilstedeværende:  Cristina (hjemmefra) Jakob, Per, Helle og Erik. Jesper afbud

1.Valg af mødeleder 
Jakob
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt

3. Siden sidst:
- Formanden

Krolfklubben har henvendt sig til Jakob men henvises til Christina
Kogræsserlaug på Fælleden. Opfordres til at søge, hvis man har brug for starthjælp.
Andre

- Erik
Stop spild lokalt. Kan opfordre til at samarbejde med Fødevarebanken.
Mænds Mødesteder: Stor succes. Nu 35 medlemmer. Mandagsaktiviteter udendørs 
fortsætter også efter restriktionerne. Onsdagsaktiviteter i bero indtil videre.

Lokalplanforslag 3.83 for Holbæk Have(by) 

- Per forslår at vi lavet "skriveudvalg" om de fire emner:
Høringsfrist den     4. januar 2021  .  
Per foreslår, at vi sender høringssvar om følgende emner
1. Trafikstruktur Jesper og Per
2. Opholdsarealer
3. Bevaringsværdig beplantning. Samarbejde med Naturfredningsforeningen. Per 
kontakter.
4. Sikring af arealreservation til Almene boliger.

Jakob fremsender resultaterne fra Workshoppen om Holbæk Have. 
Bestyrelsen genoptager ovennævnte punkter på næste møde for evt. aftale om 
sammenskrivning af kommentarer.

Orientering om møde med KMU-formand og næstforkvinde 
Cykelby Holbæk Trafikplan 2021
Henvendelse er sket til Klima og Miljøudvalget. Harpøth vender tilbage med dato for møde.



Borgerhus: Erik orienterer kort om indkøb til Borgerhusgruppen for midler bevilget af 
POLU. Ca. 110.000 brugt il køkkenudstyr, skabe, opvaskemaskine, grill og container til 
opbevaring af grill. Der er derudover indkøbt 3 bord/bænksæt. Ture mener der skal 
installeres lys i containeren, men det kan næppe nås inden for fristen 13. dec. da 
containeren først skal anvises plads.

Helhedsplan for Holbæk Fælled. Bilag er udsendt. 
Kogræsserlauget er interesseret i planen. 

Byrumsplan. Plan udskudt til 2021.

4.  Evaluering af mødet med Borgmesteren 

Et rart møde. Borgmesteren lyttede og henviste til relevante afdelinger for viderebefordring af et 
par mærkesager. Vedr. lokale til værksted til Mænds Mødesteder. Det lokale Kasernevej 6, som 
borgmesteren optalte som mulighed for Mænds Mødesteder til værksted, står ikke til rådighed 
ifølge administrationen. Henvendelse til Jean og ellers til Christina vedr. evt. kælderlokale på 
Elisabethcenteret.
 
5.  Planlægning af møder med områder/foreninger.

Se udsendt bilag fra Jakob. 
Enige om, at det er vigtige områder at starte på. 
Øvrige foreninger: Naturfredningsforeningen, Bevaringsforeningen, Holbæk Dyrehave, 
Cyklistforbundet. 
Uge 13 skal ændres til uge 14. Uge 7 er vinterferie. Planen er blotet eksempel.
Deltagende organisationer/aktører kunne tænkes at være medværter eller bør spørges vedr. 
deltagelse i planlægning af mødet. Grundet Coronarestriktionerne kan man ikke i øjeblikket afholde
den slags møder. Det er en ide at afholde et enkelt møde, for at evaluere formen og opsamle på 
emnerne. Jakob kontakter sejlklubben, bådelaug, Marinaen og Kong Skjold og Holbæk Dyrehave. 
Måske en ide at et medlem mødes med de enkelte bestyrelser for at undersøge evt. interesse for 
samarbejde og afdækning af relevante emner. 
Per kontakter cyklistforbundet, bevaringsforeningen, Naturfredningsforeningen.
Emnet genoptages.

6. Evt. herunder tidspunkt og dagsorden for næste møde.  

Næste møde 16. dec. 19.00 
Emner: Status på punkt 5. Status og evt. aftale om sammenskrivning. på fx lokalplankommentarer.

Mødet slut 21.00
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