
 
 

Referat af bestyrelsesmøde (revideret 190821) 

Dato og tidspunkt: 100821. 19.00 

Sted: Holbæk bibliotek, lille sal 

Tilstedeværende: Helle, Freja, Jakob, Per, Elisabeth, Erik, Lars afbud 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat af mødet d. 28.-6. 

 

Godkendt 

 

2. Nyt fra  

 

- Formand 

- Kasserer 

- Andre 

Mænds Mødesteder. P.t. 40 medlemmer og ca. samme antal interesserede. Vi mangler 

stadig eget lokale, ikke mindst køkken og værksted.  

De fleste af de i alt 28 Mænds Mødesteder i Danmark har fået stillet lokale til rådighed af 

Kommunen.  

 

3. Cykelby Holbæk 
 

Tilsyneladende anvender man slet ikke de tilsendte forslag fra Lokalforum om trafik og 

cykler. Der inviteres interesserede til at være med i Facebook gruppen: Invitationen sendes 

til Facebookgrupperne. Cykelby Holbæk, Politik i Holbæk Kommune og Holbæk set i et 

politisk perspektiv. 

Jakob opretter mailadressen trafik@lofho.dk. Mail til denne adresse sender automatisk til 

kontaktpersonen for Infrastrukturgruppen, Per, og andre interesserede i bestyrelsen og på 

maillisten 

Gruppen arbejder videre med at kommentere politiske oplæg og beslutninger, der er omtalt 

i Trafikplan 2020 og at udarbejde tillæg til denne plan 
 

4. Borgerhus 
 

Forslag om lokalt folkemøde om fællesskaber og rum dertil. Planlægges til foråret 22. 

Vi forsøger at få flere med i planlægningen. 

Jakob og Erik finder en dato for næste møde i Borgerhusgruppen. 

Container under renovering. Lagt nyt gulv, rengjort og grill placerede. Mangler lidt 

svejsearbejde og maling. Mænds Mødesteder har stået for arbejdet. 

 

 

mailto:trafik@lofho.dk


 
 

 

5. Udviklingsplanen for bymidten. 
 

Bestyrelsen besluttede at afholde et borgermøde om udviklingsplanen for bymidten. 

Jakob.undersøger vedr. oplægsholder og samarbejde med Byforum.  

Den politiske arbejdsgruppe for bymidten inviteres til at kommentere planen. På næste 

bestyrelsesmøde drøftes den fysiske del af udviklingsplanen. Bestyrelsen drøftede også 

den organisatoriske del og afventer udmelding fra kommunen om bymidtekoordinator og 

kvartersråd. Jakob skaffer nogle trykte eksemplarer af planen til bestyrelsen. 

 

 

6. Borgermøde   26/8 kl. 19:00-21:00, om Skagerakvejs forlængelse.  

 

Mødet holdes på Kanalstræde 2 i Holbæk. Hvem deltager? 

 

Per og Helle. Deltagere skal selv tilmelde sig mødet. 

 

7. Evt. Herunder tidspunkt, punkter mm. til næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde mandag d. 6. september kl. 19.00.ibibliotekets lille sal som er reserveret   

fra 19-22. 

På grund af Eriks fravær (ferie) er Jakob ansvarlig for udsendelse af dagsorden til mødet d. 

6. september. 

 

Referat af konstituerende møde d. 28.-6. blev underskrevet af de tilstedeværende.  

Lars mangler. 

  

Referat med tak for opbakning til færdiggørelse. 

Det er sekretærens stærke ønske, at ordstyreren efter hvert punkt, sammen med 

bestyrelsen, formulerer, hvad der blev besluttet.  

 

Erik 

 


