Møde i Kundby Lokalforum 2. februar 2016
Referat
• Goddag til ny Foreningskonsulent i Holbæk Kommune pr. 1. januar 2016.
Velkommen til Jens Albagaard, som tidligere har været Frivillighedskonsulent og leder af Frivillighedscentret i Holbæk. Jens bor i
Valby og er tillige Fællesskaber.

• Flytning af idrætsplads til skolens område
Dette projekt er opstået som et forslag fra Kultur og Fritid i Holbæk Kommune og er politisk godkendt i Budget for 2016 med
250.000 kr. Der var spørgsmål omkring omklædningsfaciliteter m.v. og der blev stillet spørgsmåltegn ved om beløbets størrelse
rækker. Generelt er Kundby positivt indstillet, men vi bør passe på at KIF ikke bliver ”kørt over” i denne sag. Kundby Friskole og
Børnehave bør involveres, hvilket de er villige til. Vi aftalte, at Jens Albagaard undersøger flere deltaljer og David Nygaard
Ekstrøm/Jens initierer et møde med KIF. Der inviteres til et Borgermøde i Kundby i April med deltagelse af de politiske partier.

• Trafikudvalget – v/John Fredslund og Lind Holmegaard
I 2015 har Kundby haft 3 besøg fra Holbæk kommune, med baggrund i manglende vedligehold (kirkestien og
andre ting). I 2016 forventes beskæring af lunden ved Gartnerlunden/Trønningevej. I Feb/Marts skal byporte
besigtiges mhp reparation, sammen med fortove og andre stier. Jeanelle påpegede Granly som et sted med
mange huller i asfalten. Der er et ønske om faste fartmålere og Trygfonden blev foreslået som en mulig
sponsor. Der indsamles skrald i Kundby den 17. april.
• Kundby Dagen 4. juni v/Susanne Knudsen
Susanne orienterede om det økonomiske billede af dagen. Der er en penge til at starte en ny Kundbydag op,
takket være Holbæk Kommune og Sparekassen Sjælland. Susanne opfordrede forsamlingen til at komme med
gode ideer og selv tage fat i nogle spændende aktiviteter på dagen. Forslag: Put&Take i Gadekæret, trille æg
på Kirkebakken, åbent hus i firmaer fra 9-11, sæbekassevæddeløb. Opstartsmøde i slutningen af Marts.
• Status på Kundby Friskole og Børnehus v/Henrik Møllegaard
Første ½ driftsår er nu afsluttet og det er gået over alt forventning. Der forventes et overskud, som dog skal
anvendes til afbetaling på gæld i 2016. Status for indskrivninger:
Friskolen startede med 64 elever, har nu 80. Børnehaven startede med 22 børn, har nu 30. Vuggestuen
startede med 9 børn, har nu 13. Instituationen har for nylig ansat den 20. medarbejder og er nu byens 2.
største arbejdsplads. Samarbejdet med foreninger og borgere fungerer godt.
• Madklubben – v/Susanne Knudsen
Susanne fremlagde regnskab – pt. ca. 1.000 kr. i kassen, efter støtte på 3.000 kr. er ydet til nyt køkken i
Forsamlingshuset. Madklubben køber kun ind i Kundby Dagli’ Brugs og prisen er fast – 50 kr pr vosen og 25 pr.
barn o/6 år. Næste madklub er 25. februar, billetter er til salg i Brugsen. Menighedsrådet meldte sig med en
Madklub den 8. september. Vi savner kokke til en Madklub i Maj/Juni. Nogen friske??
• Ny Hjemmeside for Kundby v/Svend Erik Saksun
Ny hjemmeside er under opbygning, da vedligehold af Produktionsskolen var alt for dyr. Der afventes kursus i
UMBRACO 7, som nu er programsat til 3. marts fra 12-15. Er du interesseret, så meld dig straks. Vi skal have
fundet en stribe web-skribenter, som selv kan opdatere hjemmesiden med deres respekive tekst. Svend Erik
viste en demo og en grovskits til struktur af hjemmsiden. Frivillige bedes melde sig til at hjælpe til med
hjemmesiden ☺ gerne en ung, der kan have glæde af at kunne noget om hjemmesidr.
• Infoskærm i Brugsen v/Svend Erik Saksun
Sven Erik introducerede projektet LOIS, Lokalområdernes Infoskærme. Medlemsskab af LOIS er gratis, men
løsningen koster 75 kr om måneden – og der meldte sig straks en sponsor til dette beløb, Per Henriksen. TAK.

Skærmen skal hænge i Brugsen og står klar til afhenting. Efter mødet har Stavnskær Elektrik tilbudt at hænge
skærmen op. TAK. Kursus i anvendelse af løsningen afholdes om 3-4 uger og vi søger frivillige til at
vedligeholde. Svend Erik har sendt separat mail om dette.
• Dagli Brugsen i Kundby - v/Gry Nielsen Henrik Møllegaard
2015 har været et spændende år med støtte til Friskole, ny Brugsuddeler og omflytning af de fleste varer i
butikken. Henrik orientede om at indtjeningen er presset og at omsætningen er faldende. Vi opfordrer derfor
ALLE til at støtte Kundby Dagli Brugs i hverdagen. Budget for 2016 indeholder ingen planer om lukning, men
det er selvklart at vi må støtte vores lokale dagligvarebutik. Siden har Lokalforum erfaret, at Gry Nielsen har
søgt nye udfordringer og vi skal derfor have ny Brugsuddeler.
• Projekt nyt køkken i Forsamlingshus v/ Trine Eskildsen
Nuværende køkken er fra 1965. Pt. indhentes tilbud på renovering af bygninger samt inventar. Der er modtaget sponsorater for ca.
20.000 kr og Forsamlingshuset tjener ind til egenbetaling ved diverse Events. Sponsorgaver modtages meget gerne på mobile pay
91560821.

• Nyt fra Kundbys Fællesskaber i Holbæk Kommune Peter Juul-Wiese
Peters bruger primært tid på at formidle forespørgsler fra Lokalforum til Administration m.v. i Holbæk
Kommune. Derudover er Peter frivillig koordinator for BU området.
Peter gjorde blandt andet opmærksom på Holbæk Kommunes grejtrailer, som man kan låne gratis.
• Rågekolonien ved Mobilmasten – punktet rejst af Søren Christensen
I forbindelse med støj fra rågekoloni i det grønne område Gartnerlunden/Granly, har naboer til området,
rettet henvendelse til Holbæk kommune, som ejer af området, for at fjerne rågekolonien. I alt er der 16
naboer, 13 har underskrevet en henvendelse til kommune, 2 ikke truffet hjemme på dagen og 1 følte sig ikke
generet af rågerne. Kommunen har meddelt at man vil tage fat på problemet omkring 1 marts hvis kolonien
stadig er aktiv, evt. ved nedskydning af rederne. I forbindelse med indsamling af underskrifterne, var der en
del af naboerne der gav udtryk for et ønske om regulering af det grønne område, evt. fældning af nogle af de
høje træer, hvilket også vil minimere muligheden for dannelse af en ny rågekoloni. Kommunen gav udtryk for
at man ville se på problemet, men svaret lød ikke umiddelbart positivt, da man betragter området som en
skov. Vi afventer Holbæk Kommunes løfte om at vende tilbage 1. marts – derfter lægger Lokalforum gerne
navn til den videre kommunikation. Hermed også relevante links:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/skadevoldende-vildt/regulering-af-skadevoldende-vildt/
• Lokalforums Økonomi – fremlæggelse af regnskab v/Susanne Knudsen
Vi er ikke fattige. Gode forslag til anvendelse af midler modtages meget gerne.
• Nye forslag og projekter v/Alle
Der blev fremsat forslag om et bytte-bogreol i byen. Susanne har siden adspurgt Kundby Dagli’ Brugs om den
må stå hos dem og det må den gerne. Så skal vi bare skaffe en reol, hvem har én?
Kommende begivenheder i Kundby:
24. februar 19:30
Generalforsamling i Kundby Forsamlingshus
25. februar 18-20:00
Madklub i Forsamlingshuset
17. april
10-12:30
Skrald og gode sild
4. juni
Hele dagen Kundbydagen 2016
8. september 18-20:00
Madklub i Forsamlingshuset
Referent Susanne Knudsen

