Referat af udviklingsmøde mellem Kundby Lokalforum m.fl. og
Projektudvalget for Lokal Udvikling d. 13. september 2016 i Kundby
Forsamlingshus.
Velkomst ved Susanne Knudsen, koordinator for Kundby Lokalforum
Christina K Hansen introducerede til projektudvalgets arbejde og formål (se mere her: Projektudvalgets
kommissorium)
Trafikgruppen
Trafikudfordringer; der er kommet mange forslag til forbedringer, men der er ikke sket så meget.
Samarbejdet med formanden for Klima og Miljøudvalget og forvaltningen fungerer rigtig godt. #Giv os et
praj” fungerer rigtig fint når der er huller i vejene. Fortovene trænger til renovering. Folk er begyndt at gå
på vejene med deres rollatorer pga. huller og kanter. Man oplever at retningslinjerne for at opretning af
kanter mv. er lidt rigide. Byporte/bytavler er nedslidte og trænger til renovering. Der har er problemer med
biler på stisystemet flere steder. Der arbejdes på at få det løst.
Madklub
Kundby Lokalforum afholder en velbesøgt madklub i Forsamlingshuset, hvor maden laves af frivillige på
skift. Overskuddet går til forsamlingshuset og almennyttige formål. Madklubben fungerer også som et
informationsmøde om byens aktiviteter.
Kundbydagen
En stor succes med masser af frivillige. Non-profit projekt– alt er gratis. Står i kontrast til de store
kommunalt finansierede arrangementer der i Holbæk by. Der er et stort lokalt ejerskab. Man oplever dog
problemer med at får opbakning og besøg fra kommunes institutioner der takker nej til invitationerne.
F.eks. har på Cirkus Kæphøj og Kunsthøjskolen takket nej.
Bjarne Kongsted bemærkede, at det er et problem hvis kommunens institutioner eller dem der får tilskud
afviser at deltage. De skal tilbyde sig.
Kundby Fitness Park
Kundby Fitness Park fungerer rigtig godt og bliver brugt af mange, bl.a. institutionerne. Den vedligeholdes
løbende.
Hjemmeside og Infoskærm i Kundby Dag’li Brugs
Der er lavet en ny hjemmeside på Holbæk kommunes platform. På hjemmesiden skal man kunne finde alt
om Kundby og arrangementer i byen. Der opleves store problemer med at få sat en side op med navnet

www.kundbyinfo.dk. Der er brug for en fælles samling at lokale IT-ansvarlige i lokalområderne sådan at
problemerne kan løses en gang for alle.
Info-skærmene fungerer fint, men det var en udfordring at vi skulle etableres som forening først. Opfordrer
kommunen til at få gang i at lægge nyheder fra kommunen på infoskærmen – lige nu er der et tomt felt.
Indtil dette sker, beder vi om at få leveret opslag i PDF-format som liggende A4, så det er let at lægge på
skærmen.
Der skal nu også betales licens for at have skærmene sat op. Det var ikke indregnet i vores udgifter. Peter
JW: der arbejdes på højtryk for at blive lavet en løsning.
Friskolen
Orientering om skolen og status. Der er en stor vækst i antallet af elever og skolen får snart et
pladsproblem med hensyn til at kunne rumme de børn der gerne vil hertil. Morgen-afsætning af skolebørn
er en kæmpe stor udfordring (trafik-kaos) og skolen vil gerne samarbejde med kommunen om arealer til
parkering.
Klub-Kundby er en ungdomsklub på netværkskontrakt. Vil gerne sikre at den fortsætter og gerne
samarbejde med kommunen om dette.
DagliBrugsen
Brugsen er blevet opkøbt at Asnæs Brugsforening og der er foretaget investereringer i butikken. Ejeren har
en ambition om at den løber rundt, sådan at man kan betale huslejen, hvilket man pt. ikke kan. Opfordring
blev givet til at man som lokal handler i Kundby Dag’li Brugs. Opfordring til byens ildsjæle om at udnytte
arealet/skov bag Brugsen. Brugsuddeleren opfordrer til, at de handlende kommer med gode ideer til
hvordan Brugsen kan udvikle sig.
Kommunen giver mange tilladelser til nye, kæmpestore, dagligvarebutikker. Når en stor dagligvarebutik
skyder op i det ene lokalområder får butikkerne i nabolokalområdet det meget svært. Den enes brød den
andens død.
Kundby Forsamlingshus
Huset fylder snart 135 år og inde i en rigtig god udvikling som Fælleshus og Kulturhus i Kundby. Der foregår
mange aktiviteter, minimum hver måned. Køkkenet er fra 1965 og trænger kraftigt til en renovering, som
der spares op til. Foreløbig har lokale private og foreninger sponsoreret ca. 60.000 kr, men der mangler
stadig ca. 200.000 kr og Forsamlingshuset ønsker naturligvis gerne en hjælpende hånd fra Holbæk
Kommune.
Kundby Idrætsplads – flytning til Kundby By
Bevilling på 250.000 til istandsættelse af faciliteter, oplæg v Bjarne Kongsted
Bjarne gav oplæg om de 250.000 til boldklubben til istandsættelse og forslaget om at flytte boldbaner og
etablering af nye faciliteter incl. omklædning i tilknytning til Friskolens areal. Tilsyneladende eksisterer der
forskellige opfattelser af forløbet.

Christina K Hansen: Vi forsøger at samler alle aktørerne til en fornyet dialog omkring de afsatte midler til
fodboldklubben. Niels Levinsen har på vegne af projektudvalget sendt en mail til formanden for Udvalget
for kultur, Fritid og Fællesskab og de involverede fra administrationen og orienteret om dagens drøftelse og
opfordret til en fornyet dialog om løsningsmulighederne.
Kundby Lokalforum gav udtryk for at administrationen ikke er klædt godt nok på til at bringe folk i
lokalområderne sammen og skabes fælles løsninger gennem dialog.
Susanne Knudsen spurgte Holbæk Kommune om der er planer om at byggemodne grunde i Kundby til f.eks.
opførelse af VAB boliger. Vi har stor søgning til byen for tiden og har slet ikke lejeboliger nok.

