
STYREGRUPPENS FØRSTE MØDE   
Torsdag d. 19. november 2015 

 
Tilstede: Alle (Preben Gajhede, Poul-Henrik Jensen, Jesper Jørgensen, Svend Aage Larsen og Søren Bøtker 

Pedersen) 

  
Før mødet diskuterede vi den omtale der var i Nordvestnyt samme dag. Gruppen er ærgerlig over, at 

udpegningen af styregruppen skete på en måde, der har sat spørgsmålstegn ved, om styregruppen vil 
arbejde på et demokratisk grundlag. Den nye Styregruppes intentioner er ene og alene at arbejde for byens 

udvikling i tæt samarbejde med borgerne. 
 

 

REFERAT 
1. Formand for gruppen 

 Preben blev valgt 

2. Referent  
 Sv Aage blev valgt 

3. Kontaktperson til byrådet/fællesskaberne 

 Preben fortsætter som kontaktperson 

4. Skal fællesskaber Kaj Erik Hansen deltage i vore møder? 

 Vi ser gerne, at Kaj Erik så vidt muligt deltager i vores månedlige møde. 

5. Mødeplan 
 Fast mødedag, den første mandag i måneden. 

6. Vores forventninger til arbejdet i styregruppen 

 Handlekraftig mandegruppe der supplerer hinanden med en sammensætning der kan 

varetage byens interesser. Brede processerne ud, og leve op til forventninger hos borgerne. 
 DER SKAL UDARBEJDES EN LØBENDE HANDLINGSPLAN, ikke kun på helheden, men også 

for de 7 delområder som arbejdsgrupperne er inddelt i. 

 Tiden for handling er inde, der er vilje i Holbæk kommune til at understøtte lokale initiativer 

i lokalområderne 
 Vigtigt med tæt kontakt til arbejdsgrupperne således at vi kan være med til at løfte disse. 

 Der er i øjeblikket mange projekter, der kræver kommunal involvering, vi skal arbejde for 

flere projekter, der kan løses af borgerne selv. 

 Styregruppens interne kommunikation mellem møderne sker via mail, og med mindre det er 

en INFO-mail skal alle gruppens medlemmer reagere inden for 2 – 3 dage, da arbejdet i 

gruppen ellers bliver for træg. 
 Borgermøderne kan / skal holdes der hvor folk færdes, på skoler, institutioner, 

sportsarenaer mm. 

 Gruppens medlemmer kan udtale sig individuelt. – Arbejdet i gruppen bygger på tillid, men 

det er vigtigt at der på hvert møde foregår en grundig opdatering af hinanden. 
7. Kommunikationsgruppen sammensætning og hvilke opgaver den skal varetage 

 DER SKAL UDARBEJDES EN KOMMUNIKATIONS STRATEGI, omkring hvordan vi henvender 

os til borgerne. Hvilke platforme skal vi især benytte os af.? Er målet at vi skal have fat i alle 
borgere, eller skal vi prioriterer..? 

 Facebook er til de hurtige nyheder. Hjemmesider er til en mere grundig information om mål 

og midler. 

 Kommunikationsgruppen første opgave bliver at udarbejde en kommunikationsstrategi. 

Kommunikationsgruppen består foreløbig af Gunna Steffensen, Annette Charelius, Preben 
Gajhede og Svend Aage Larsen. Gruppen søges udvidet med flere medlemmer.  

 Højskolens medielinje kan inddrages i det færdigt formulerede kommunikation koncept.  

8. Kontaktpersoner på temaerne 
 Den foreløbige oversigt over projekterne blev gennemgået. Vi arbejder videre med at få sat 

navne på alle kontaktpersonerne. 

9. Aktuelle projekter 

 Tages op på næste møde 

10. Lokalforums økonomi  
 Preben fremlagde status for økonomien fra Kontaktgruppen, der nu overgår til 

Styregruppen.  

 Punktet tages op på næste møde. 

 
Referat: Sv Aage 19.11.15. 


