Bestyrelsesmøde 1
– d. 23.3.2017, kl. 19 – 21:30 hos Susanne Knudsen
Punkter for mødet:
1. Konstituering
 Formand: Susanne Knudsen
 Kasserer: Lind Holmegaard
 Sekretær: Mia Tiedtke
 Bestyrelsesmedlem: Søren Christensen
 Bestyrelsesmedlem: Michael Aagaard
 Bestyrelses suppleant: Kim Bargsteen
Bestyrelsens kontaktadresser:
Susanne
Lind
Mia
Søren
Michael

Gedebjerg6@gmail.com
klholmegaard@c.dk
miatiedtke@live.dk
sorennybro@gmail.com
Aagaard.michael@gmail.com

21936816
21744316
30522936
22200025
21408532

Oversigt over foreningernes valgte repræsentanter
 Listen er endnu ufuldstændig, fordi foreningerne har tilbagemeldingsfrist til d. 1.4.17
Forening
50+
Kundby Badmintonklub
Kundby Forsamlingshus
Kundby Friskole og
Børnehus
Kundby GF
Kundby Idrætsforening
Kundby Kirkes
menighedsråd
Kundby Skytteforening
Kundby Vandværk
Støtteforeningen for
Kundby Friskole og
Børnehus

Navn
Bente Hasselby
John Fredslund

E-mail
hbh@mail.dk
john@fredslund.org

Susanne B Hansen

formand@kundbygf.dk

Ingrid Ekelund

ekelund@sport.dk

Kim Lindgreen
John Fredslund

Kimpedersen2707@gmail.com
john@fredslund.org

Mobilnummer

26282079

2. CVR nummer oprettes
 Susanne sørger for CVR-nummer og sender det til Lind
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3. Oprettelse af bankkonto
 Lind opretter bankkonto i Sparekassen Sjælland
 Til oprettelse af konto har Lind brug for CVR-nummer og referater fra den stiftende
generalforsamling + det konstituerende bestyrelsesmøde (d. 23.3.2017)
 Iflg. Vedtægterne § 7 tegnes bestyrelsen af formand og kasserer (Susanne og Lind),
som samarbejder om oprettelsen af bankkonto.

4. Overdragelsesaftale udfyldes og indsendes
 Kontrakt er under udførelse og underskrivning

5. Indestående overføres fra Holbæk Kommune jf. regnskab
 Jf. punkt 7 (Budget 2017)

6. Særlig aftale indgås omkring Kundby Fitness Park til 2020
 Jf. punktet for gennemgang af aktiviteter i 2017

7. Budget 2017 overføres (forventes at være 16.000 kr.)




På byrådsmødet d. 25.4.17 forventes det at de 16000 kr. i tilskud vil blive vedtaget
Når CVR og bankkonto er på plads, vil kommunen overføre ’kassebogen’ + 16.000 kr.
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8. Gennemgang af aktiviteter for 2017

Madklubben: Kører fint. Næste fællesspisning er i september
Kundby Dagen: Kører fint. Er under planlægning
Flytning af KIF Fodboldbane projekt
 Susanne deltager i næste møde d. 27.3.17. Bestyrelsen for Kundby Lokalforum giver
hende mandat til at støtte op om, at fodboldbanerne flyttes op til skolen og at det
kobles sammen med friskolens omklædningsrum.
Etablering af Kundby Sti-laug er ved at blive etableret
 Der indsendes to vandringsaktiviteter til Vandrefestival
Brugerrådsmøde – Hallen har møde d. 26.4.2017
 Susanne deltager på vegne af Kundby Lokalforum
Hjertestarter projekt – problematisk, fordi firmaet ”Kunsten at redde liv” ikke agerer
transparent
 Susanne er i dialog med firmaet
 Stavnskær har opsat en hjertestarter uden for ved firmaet. Tilgængelig for alle.
Trafik- og byforskønnelsesgruppen kører fint
 Forårs-oprydning i Kundby d. 2.4.17.
 Lokalforum donerer 1000 kr. til forplejning af borgerne
Besøg af borgmester Søren Kjærsgaard d. 15.5.17
 Er under planlægning
Kundby Fitness Park kører fint
 Tilhører Holbæk Kommune. En egentlig overdragelsesaftale med Kundby Lokalforum vil
blive lavet i 2020
 Ind til 2020 laves en ”brugeraftale”.
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Kommunikationsgruppen – konstitueret på 1. bestyrelsesmøde
 Ansvarlige: Susanne og Michael
 Susanne tager sig af opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside, mail-listen og infoskærmen i Brugsen
 Michael opretter en facebook gruppe til internt brug for bestyrelsen
 Susanne og Michael udvikler et etisk regelsæt og en forretningsgang for brug af infoskærmen til næste bestyrelsesmøde
 Susanne og Michael udarbejder en forretningsorden for bestyrelsesmøderne til næste
bestyrelsesmøde
 Til opfyldelse af vedtægterne §7 om at føre forhandlingsprotokol, vil Mia skrive
referater, som underskrives af hele bestyrelsen. Mia vil endvidere organisere
dokumentation for møder og aktiviteter.
 Referater af bestyrelsesmøderne vil blive lagt på Kundby Lokalforums hjemmeside
(ansvarlig: Susanne)
9. Deltagelse i SKVULP
 Susanne er ved at udarbejde et forslag og sende det til foreninger og erhvervsdrivende
10. Foreningsdannelse – er gennemført på generalforsamlingen d. 16.3.17

11.Borgermøder i 2017
 Møderne afholdes i Kundby Forsamlingshus kl. 19 d. 18.5. 2017; 21.9.2017 og
7.12.2017
Foreløbige punkter til borgermødet d. 18.5.2017: (opstillet i tilfældig rækkefølge)
 Status for nydannelsen af Kundby Lokalforum
 Forretningsorden
 Forslag til oprettelse af evt. Akut-team (oprettelse af udvalg for sikkerhed og sundhed)
 Nyt fra udvalgene
 Borgmesterens besøg d. 15.5.17

12.Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19 i Skytteforeningens
lokaler
Foreløbige punkter til mødet: (opstillet i tilfældig rækkefølge)
 Gennemgang af dagsorden for mødet
 Diskussion og vedtagelse af forretningsorden
 Status / dgl. drift
 Nyt fra underudvalg
 Hvordan kan foreningerne søge om økonomisk støtte ift. Kundby Lokalforum
Underskrevet af bestyrelsen for Kundby Lokalforum d. ???
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