
Referat af bestyrelsesmøde

Dato og tidspunkt: 6. september 2021 kl. 19

Sted: Lille Sal, Holbæk Bibliotek

Tilstedeværende: Per, Helle, Freja, Jakob, Elisabeth, Maj-Britt, Christian og Christina 
Afbud: Lars og Erik

1. Valg af mødeleder og referent
Beslutning:
Mødeleder: Per. Referent: Jakob

2. Udviklingsplan for bymidten
◦ Drøftelse af planen
◦ Opfølgning på borgermøde

Beslutning:
Drøftelse af planens indhold blev udskudt til næste møde, hvor Christian og Maj-Britt vil 
kigge på, hvordan bymidteplanen hænger sammen med lokalforums trafikplan. Ift. 
borgermødet undersøger Jakob mulighederne for, at det kan arrangeres til foråret sammen
med kommunen og byforum.

3. Ansøgning fra Holbæk Ungdomsråd
Beslutning om tilskud til arrangement ifm. kommunalvalget for at få flere unge til at stemme.
Beslutning:
Jakob erklærede sig inhabil i beslutning. Det blev besluttet at bevilge 5.000 kr. til Holbæk 
Ungdomsråd til PR-udgifter. Bestyrelsen ser desuden gerne, at andre sender ansøgninger 
om aktiviteter, der skal få flere til at stemme til kommunalvalget.

4. Evaluering af topmøde for lokal udvikling
Beslutning:
Følgende pointer blev fremhævet fra topmødet:

• Interessant at drøfte forskelle mellem Holbæk og de øvrige lokalområder – og at vi 
har brug for hinanden.

• Vi skal huske og genopfriske dialogmodellen – den er gået i glemmebogen. Alle vil 
udvikling af lokalområderne, men der skal arbejdes med fundamentet, fx 
rollefordeling.

• Der kan være udfordringer med de statslige instanser, 
• Vi skal få øje på frivilligheden og nye måder at mødes på.
• Der skal også være en koordinering mellem borgere og erhvervsliv samt mellem 

erhvervslivet i de forskellige byer.
• Hvad er Frivilligrådets opgave?
• Der mangler fælles overblik over sager og mere detaljerede svar. Hvilken hylde 

ligger fx trafikplanen på i værktøjskassen? Administrationen kan bruges mere aktivt.
• Der er behov for øget foroffentlighed – brug værktøjerne fra planloven.



• Der er behov for politisk prioritering og stillingtagen. Hvad har kommunalbestyrelsen
kompetence til at beslutte?

• Evt. topmøde om det åbne land.
• Der er behov for at tydeliggøre strukturen i dialogmodellen. Meget bliver lagt på 

fællesskabernes skuldre. Der skal være mere tid til fællesskaberne, og alle ansatte 
burde kende dialogmodellen.

• Det kunne være interessant at belyse fortællingerne om bydelene i Holbæk.
• Det er vigtigt med politisk feedback til de input, som lokalområderne kommer med.
• Der vil være godt med øget samspil på tværs af lokalområder, fx ift. cykelstier og 

natur.
Jakob laver en opsamling fra lokalforum og sender til kommentering. De øvrige deltagere 
på topmødet fra Holbæk bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde.

5. Diverse orienteringer
Beslutning:

• Jakob fortalte om henvendelse vedr. bænke ved Strandmølleengen. Vi overvejer et 
borgermøde om Strandmølleengen.

• Per fortalte om møde om Skagerakvej. Der kommer et opfølgende offentligt møde 
om cykelstierne.

6. Næste møde
Beslutning:
Mandag d. 4/10 kl. 19 hos Morten.

7. Eventuelt
Der er Frivillig Fredag d. 24/9.
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