REFERAT AF MØDE I KUNDBY LOKALRÅD
TORSDAG D. 20.NOVEMBER 2014 KL. 18.30 – 21.00
www.kundby.info
DAGSORDEN:

1.

Nyt fra grupperne – orientering om status p.t. samt ønsker / planer for det kommende år
Trafikgruppen v. John
John orienterede om gruppens arbejde. Der er nogle udfordringer omkring stenkanten af gadekæret.
Dette bliver taget op i klima og miljø udvalget en af de nærmeste uger.
Gruppen vil undersøge om byen selv må opsætte en hastighedsmåler, hvis vi selv betaler.
Gruppen arrangerer selvfølgelig skrald og sild igen i 2015. Sæt X ved søndag d. 19. april.
Der spørges til sigtbarheden ved udkørsel fra kirkebakken til Bygaden. Det kan være vanskeligt at
orientere sig pga. skilte. Trafikgruppen vurderer sagen.

Efter mødet har trafikgruppen rettet henvendelse til Holbæk Kommune, der undersøger
beplantningen. Herefter har trafikgruppen meddelt at det også handler om skiltning. Der arbejdes
videre med sagen.
Kommunikationsgruppe
ny hjemmeside v. Svend Erik
Vi har været inviteret på hjemmesidekursus samt at komme på kommunens domæne, stadig med
indgangen www.kundby.info
Svend Erik har deltaget i disse og vil gerne bruge tid på at opbygge en side i dette design, og
fremadrettet være redaktør. Det vil gøre at vi får en lokal redaktør, der kender til byen.
Susanne vil gerne være medredaktør, og Svend Erik vil introducere Susanne til dette.
Der er mulighed for at sende ideer og links til Svend Erik på kundby@mail.dk
Intentionen er at hjemmesiden skal være indgangen til Kundby og indeholde alt om muligheder,
aktiviteter, huse til salg osv.
Det er håbet at hjemmesiden kommer op at køre til foråret 2015.

kalenderen/Kundby Nyt
Der er for nylig sendt version 7 ud af Kundby Kalenderen. Vi er ikke særlig god til at sende
opdateringer og nye arrangementer til kalenderen.
Når den nye hjemmeside er oppe at køre, vil kalenderen være opdateret der. Hver 3. måned vil den
opdaterede kalender blive trykt og lagt til uddeling i Brugsen.
Kundby Nyt vil blive skrevet som en del af hjemmesiden.

forslag om lysavis i Kundby v. Susanne
Der er mulighed for at søge en fritidsaktivitetspulje i Holbæk Kommune.
Det foreslås at der søges penge til en lysavis eller infofjernsyn. En mulighed er at hænge den op på
hallen, en anden er f.eks. i Brugsen, hvor det kunne være kombineret med reklamer.
Susanne arbejder videre med ideen, og kontakter Henrik M.

1

Klubben
Klubben fungerer stadig i bedste velgående og der er pt. 13 frivillige der kører klubben. Klubbens
opbygning og organisering får meget stor ros og anerkendelse fra Ung Holbæk.

Kundby Fitness Park
Susanne orienterede om at projektet nu endelig er afsluttet efter 3 år. Det har været en sej kamp at
få alle fondsmidler endeligt hjem.
Der er optaget instruktionsvideoer som er ved at blive redigeret, og udkommer når sæsonen starter
op.
Madklubben - Orientering om kommende arrangementer
Madklubben fungerer fantastisk med god mad og mange gæster.
Hvis man vil tilbyde at lave mad som forening, skole, børnehus, vej, bylaug, firma eller andet, er man
meget velkommen til at melde sig til Susanne eller Peter pjw@holb.dk
50+ har tilbudt at lave mad i februar, dato udkommer snarrest. Arrangementet holdes i
forsamlingshuset.
Sheltergruppen
Af forskellige grunde er der ikke sket så meget siden gruppen blev nedsat. Der er gode muligheder
for at søge puljer. Der er god interesse, så mødet er sikre på at hvis der indkaldes til et
opstartsmøde, vil der være god opbakning.
Der vil være mulighed for at forhandle træet med Arne Houmann fra Thorslunde Træ. Muligvis kan
der også indledes et samarbejde om opsætning med EUC.
Interesserede deltagere til arbejdsgruppen: Jørgen Stensbjerg
Kundby Friskole www.kundbyfriskole.dk
Formand for Kundby Friskoles bestyrelsen Henrik Møllegaard berettede om hvor projektet befinder
sig lige nu.
Der er mulighed for at støtte foreningen på konto 9880 219275
Læs mere i Nyhedsbrev 3 fra Kundby Friskole. Nyhedsbrevet kan læses på www.kundbyfriskole.dk
Nyhedsbrevet er også vedhæftet sidst i dette referat.
Evt. nye arbejdsgrupper –
Forskønnelsespris i Kundby
Der er forslag om at indstifte en pris til en person, forening, firma, gade el.lign. der har gjort en
særlig indsats for at forskønne Kundby. Prisen skal uddeles en gang om året, og det er arbejdsgruppen
bag prisen, der efter indstillinger, beslutter hvem modtageren skal være.
Overrækkelsen kan foregå som årlig event på Kundby Dagen.
Det foreslås at det bliver en arbejdsgruppe under Kundby Dagen.
Interesserede til en arbejdsgruppen efterlyses og kan tilmelde sig på pjw@holb.dk
Juleudsmykningskonkurrence
Der er forslag om at lave en juleudsmykningskonkurrence i Kundby. En arbejdsgruppe beskriver
kriterierne, og i en periode i december vil udsmykningerne blive vurderet og en vider kåret.
Hvis nogen vil arbejde videre med ideen kan de tilmelde sig på pjw@holb.dk
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2.

lokalområdeudviklingspuljen for 2015
Har vi forslag til ansøgninger i forhold til forårets pulje
lysavisen, som nævnt ovenover
evt. sheltere
Hvis der er nye ideer, opfordres de til at orientere lokalrådet, så hele byen kan bakke om forslaget.

3.

Demokratieksperimentariet i Holbæk Kommune
Hvordan holder vi kontakten med byrådet m.m., skal vi evt. invitere politikere på besøg i Kundby.
Der er pt. ikke aktuelle aktiviteter der er klar til at debattere med politikere.
Der arbejdes pt. fra kommunalt hold på hvordan den fremtidige dialog skal foregå.
Vi afventer udmeldingen derfra, og når denne kommer, vil vi invitere nogle politikere for at høre om
hvad Demokratieksperimentariet vil betyde for et lokalsamfund som Kundby.
Vi vil holde mødet som et lokalrådsmøde med madklub i forsamlingshuset.

4.

Kundby Dagen d. 30. maj 2015
Succesen fra 2014 skal gentages. Vi skal have aftalt forløbet, planlægning m.m.
Medbring gode ideer og kalender.
Der er meget stor enighed om at Kundby Dagen skal holdes igen i 2015.
Der holdes første planlægningsmøde 15. januar. Så afsæt dagen og mød op til planlægningen.
Alle må gerne begynde at tænke over ideer, aktiviteter, events m.m. Der kan allerede nu skrives ideer,
spørgsmål til pjw@holb.dk

5.

Evt.

Den årlige nattergaletur først i juni går i år til Åmosen. Indbydelse udsendes via maillisten.
Gymnastikforeningen holder juletræsfest d. 20. december kl. 10 – 12 i hallen. I anledning af
gymnastikforeningens 85 års jubilæum er entreen og aktiviteter gratis.
Det oplyses at det går rigtig godt i vores lokale Dagli’ Brugs, omsætningen er god og positiv.
Samtidig takker lokalrådet Dagli’ Brugsen for deres store indsats i de lokale aktiviteter, og opfordrer
borgerne til fortsat at handle lokalt.
Der er oprettet en løbeklub i Kundby der er åben for alle interesserede.
Henvendelse til Lisbeth Ebbinghaus.
Kundby Friskole foreslår at der i samarbejde med ejendomsmæglerne laves forskellige gimmick, der
kan skabe opmærksomhed og interesse for Kundby. Det kan være serviceydelser, gavekort, el. lign.

Referat Peter Juul-Wiese.
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Nyhedsbrev nr. 3 fra Bestyrelsen for Kundby Friskole

26/11-2014

Så nærmer julen sig og vores projekt Kundby Friskole nærmer sig et afgørende øjeblik.
Bestyrelsen har, efter en positiv kommunikation med Holbæk Kommune, givet et bud på skolens bygninger.
Vi venter nu med spænding på Kommunens tilbagemelding. Vores tilbud om køb af bygningerne får dog kun
virkning, såfremt byrådet vælger at indstille til lukning/sammenlægning af skolen.
Bestyrelsen arbejder på højtryk for at skabe de bedst mulige rammer for Kundby Friskole. Et stort fokus
pt. er økonomien for vores kommende friskole. Vi ved endnu ikke, hvor mange, der vil benytte skolen,
men vi arbejder med et elevantal på minimum 64 ved skolestart. Vores ambition er, at prisen for at
benytte Kundby Friskole ikke kommer til at overstige nuværende betaling for en SFO/børnehave. Det er
vigtigt for os, at flest mulige har mulighed for at benytte skolen, men det er også vigtigt ikke at gå
på kompromis med kvaliteten.
Vi har fået skrevet et værdigrundlag for Friskolen, som kan læses på vores hjemmeside
www.kundbyfriskole.dk. Vi ønsker at favne så bredt som muligt og stadig have en stærk profil. Det er
vigtigt for os, at Kundby Friskole bliver et attraktivt valg for andre end Kundbys egne børn.
Kundby Friskole skal danne rammerne for elever fra 0. – 9. klasse.
Friskolen vil ved åbningen i 2015 starte med 0.-7. klasse og derefter vokse med et klassetrin hvert år de
efterfølgende to år. De nuværende elever i 6. klasse vil dermed have muligheden for at blive i Kundby.
Vi arbejder også på alt det praktiske og forsøger at gøre kommunikationen til og fra Friskolen nemmest
muligt. Det er derfor nu muligt at indmelde sig i Foreningen Kundby Friskole online via vores Facebook
side. Søg efter Kundby Friskole. Linket ligger ligeledes på hjemmesiden www.kundbyfriskole.dk. Der ligger
selvfølgelig også indmeldelsesblanketter i Brugsen, som kan afleveres på Irisvej 17 i Kundby eller mailes
til os på kundbyfriskole@gmail.com
For at gøre Kundby Friskole mere synlig har Søren Stavnskær sponsoreret 3 bannere med friskolens logo
på. Disse er stillet op ved 3 indfaldsveje til Kundby. Vi synes, de er blevet meget flotte.
Bestyrelsen takker alle, der har været med til at støtte Kundby Friskole. Det er vi dybt taknemmelige for
og bestyrelsen vil især takke Knud og Betty Pedersen fra Kundby, som har støttet med 10.000 kr. 1000
tak for det, Knud og Betty. Der er stadig plads til flere bidrag.
Hvis du har spørgsmål, gerne vil hjælpe, eller har gode indspark er du altid velkommen til at kontakte os
på kundbyfriskole@gmail.com

Venlig hilsen Bestyrelsen
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