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  24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. 

 Jf. bilag 1 

1 Valg af dirigent, referent 

og stemmetællere 

Dirigent: Jørgen Stensbjerg Jensen 

Referent: Mia Tiedtke 

Stemmetællere: John Fredslund, Jørgen Høj 

2 Godkendelse af 

vedtægter 

Se de endelige vedtægter i Bilag 2.  

3 Valg af bestyrelse og 

suppleanter 

 Susanne Knudsen 

 Mia Tiedtke 

 Michael Aagaard 

 Søren Christensen 

 Lind Holmegaard 

 Kim Bargsteen (bestyrelses suppleant) 

4 Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

Revisor / bilagskontrollant: John Fredslund 

Revisorsuppleant / bilagskontrollant-suppleant:  

Henrik Møllegaard 

5 Orientering om økonomi 

og 2017 projekter 

 

Økonomi / Jf. bilag 3 

 Projekter / Jf.33 bilag 4 

 Madklubben: Næste arrangement i September. 

 Kundby Dagen 2017: 10. juni 2017 – i fuld sving 

 Flytning af fodboldbane: Møde 27/3 hos 

Stavnskær. 

 Etablering af sti-laug: Gruppe samlet, første møde 

6/4. 

 Brugermøde – Hallen d. 26. april kl. 18:30: Det 

årlige. 

 Hjertestarter:  

(Evaluere projektet. I første omgang kun på 

skolen) 

 Trafik- og Byfornyelsesgruppen: Skrald og Gode 
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sild 2. april kl. 10.  

 Besøg af borgmester Søren Kjærsgaard d. 15.maj 

kl. 13: Mødet er under planlægning.  

 Kommunikationsgruppen: Flere hænder og 

hjerner søges.  

 SKVULP: Skal Kundby have en stand på SKVULP?  

 Foreningsdannelse: Første aktivitet efter 

generalforsamlingen.  

6 Eventuelt: - 

Kommentarer fra 

brugere i lokalområdet:  

 Kundby Skytteforening ser frem til at skulle 

samarbejde med Kundby Lokalforum 

 HM orienterede om Brugsen – God lokal støtte. 

Situationen er vendt, så at der ikke var underskud 

i 2016.  

 HM orienterede om Friskole og Børnehus. God 

udvikling. Skolen har omkring 180 elever og er 

fyldt op 

 Forenings-

repræsentanter i 

Kundby Lokalforum 

(foreningerne er endnu 

ikke færdige med at vælge 

deres repræsentanter): 

 Valg af foreningernes repræsentanter til 

Lokalforum. Se bilag 5 vedhæftet. 

 

Alle foreninger bedes snarest melde tilbage 

omkring deres kontaktperson.  

 

Efter generalforsamlingen (dette punkt startes op på første bestyrelsesmøde) 

 Konstituering   

 CVR nummer oprettes   

 Oprettelse af bankkonto   

 Overdragelsesaftale 

udfyldes og indsendes 

  

 Indestående overføres fra 

Holbæk Kommune. Jf. 

regnskab 

  

 Særlig aftale indgås 

omkring Kundby 

Fitnesspark til 2020 

  

 Budget 2017 overføres 

(forventes at være 16.000 kr.) 
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 Andet? Hjemmeside 

opdateres 

  

 

 

Bilag 1 
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Bilag 2 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KUNDBY LOKALFORUM 

§ 1 - Navn og tilhørsforhold 

Foreningens navn er KUNDBY LOKALFORUM og foreningens hjemsted er Kundby Sogn, Holbæk 
Kommune. 
 

§ 2 - Formål  

Foreningen har til formål   

 At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, 
foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner og øvrige aktører i lokalområdet.  

 At fremme attraktive idræts-, fritids- og kulturtilbud for alle aldersgrupper 
 At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med 

politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune. 
 At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, 

medarbejdere, virksomheder i lokalområdet og andre interesserede, bl.a. ved at sikre 
at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til. 

 At arbejde for at Kundby Lokalområde er et attraktivt område.  
 
§ 3 Medlemskab/Lokalforumsmøder 

Alle borgere på 18 år og derover med adresse i Kundby Sogn, er ligeværdige medlemmer af 

Kundby Lokalforum. 

Alle registrerede foreninger med hjemsted i Kundby Sogn er medlemmer af Kundby 

Lokalforum og forventes at vælge en repræsentant til deltagelse i Kundby Lokalforums møder.  

Hver forening har én stemme ved fremmøde på Lokalforumsmøde. 

Lokalforum afholder 4 åbne Lokalforumsmøder om året (feb. + maj + sep. + dec.).   

Der udarbejdes referat af møderne. 

Medlemmer og foreninger, der ønsker at modtage information om tiltag, referat af møder mv. 
skal tilmelde sig maillisten via bestyrelsen eller på lokalforums mail. 

§ 4 Kontingent/finansiering 

Der opkræves ikke kontingent for medlemskab. 

Foreningen indgår en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, der berettiger foreningen til at 
modtage et årligt tilskud fra Holbæk Kommune, forudsat der er truffet politisk beslutning 
herom. 
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Foreningens aktiviteter søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra 
offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer. 

 
 

 

§ 5 Organisation 

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen. 
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen. 
 
§ 6 Generalforsamlingen 

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel via foreningens 
officielle kommunikationskanaler eller ved annoncering i lokale medier. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamlingen vælger: 

 En bestyrelse på 5 personer 
 1 suppleant for bestyrelsen 
 1 bilagskontrollant 
 1 suppleant til bilagskontrollant 

 
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Suppleant til bestyrelsen, bilagskontrollant og 
suppleant for bilagskontrollant vælges hvert år. Det er muligt at blive genvalgt. 
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år 
vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. 
Valgbare til posterne er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret. 
Bestyrelses varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelses beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab  
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af bilagskontrollant 
9. Valg af suppleant til bilagskontrollant 
10. Eventuelt 

 

Forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der udsendes til medlemmer på maillisten 
og på hjemmesiden (www.kundbyinfo.dk).  
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§ 7 Foreningens bestyrelse 

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. § 5).  

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Ved optagelse af lån og ved køb, salg 
eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen: 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde  
 Fastsætter selv sin forretningsorden  
 Udarbejder regnskab  
 Arrangerer lokalforumsmøder 
 Varetager kontakten til Holbæk Kommune 
 Forvalter de midler foreningen får stillet til rådighed af kommunen eller af andre 
 Kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som 

idéudviklingsforum for foreningen 
Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol. 

 
§ 8 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
afholdelse af generalforsamling. 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det 
eller hvis 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det. 

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 21 dage efter, at skriftligt ønske herom 
er kommet frem til bestyrelsen.  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel. 

§ 10 Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Regnskabet revideres af en foreningsvalgt bilagskontrollant. 

§ 11 Forpligtigelser 

Kundby Lokalforums medlemmer hæfter ikke personligt for lokalforums forpligtigelser. 

§ 12 Opløsning 

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den 
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter 
godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. 
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I forbindelse med beslutning om opløsning af foreningen skal foreningen lave et forslag til 
udlodning af foreningens aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Udlodningen skal 
efterfølgende godkendes af Holbæk Kommune. 

 

 

 

 

Foreningen Kundby Lokalforum er stiftet den 16.3.2017 

 

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter: 

 

 

_____________________________      __________________________________ 
 

 

_____________________________      __________________________________ 
 

 

_____________________________      
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Bilag 3 

 

 

 

Status er pr. 16. marts 2017  
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Bilag 4 
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Bilag 5 

 

Oversigt over foreningernes valgte repræsentanter 

Forening Navn E-mail Mobilnummer 
50+ Kundby    
Kundby Badmintonklub John Fredslund john@fredslund.org   
Kundby Forsamlingshus    
Kundby Friskole og Børnehus    
Kundby GF Susanne B Hansen formand@kundbygf.dk   
Kundby Idrætsforening    
Kundby Kirkes Menighedsråd Ingrid Ekelund ekelund@sport.dk   
Kundby Skytteforening    
Kundby Vandværk John Fredslund john@fredslund.org  
Støtteforeningen for Kundby 
Friskole og Børnehus 

   

 

Pr. 16. marts 2017 


