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1. Nyt fra fokusgrupperne 

Trafikgruppen 

Lind Holmegaard orienterede om en sag, hvor oversigtsforholdene fra Kirkebakken 
ud op 
Bygaden og fra Gartnerlunden ud på Trønningevej. Her afventes stadig feedback 
fra 
Holbæk Kommune. 

En anden sag er et problem omkring stensætningen ved Gadekæret, hvor 
Trafikgruppen afventer
svar fra bla. John Harpøth - Søren Stavnskær er nu gået ind i sagen. 

I begge sager vil der blive sendt information ud via Kundby Mail, når de er 
afklaret. 

Til slut blev der orienteret om "Giv et praj" funktionen i Holbæk Kommune, hvor 
man let
kan gøre opmærksom på et mindre problem, der skal fixes hurtigt (og det virker).

Læs mere her: http://holbaek.dk/selvbetjening/transport-og-veje/giv-et-praj/

2. Holbæk Kommune - Ny Dialog model

Der blev kort orienteret om den nye model og vores nye lokalforumskonsulent 
hedder nu en
"Fællesskaber" - og den gode nyhed er at det er Peter Juul Wiese for Kundby. 
Peters rolle er at bringe vores problemer og forslag videre til såvel 
Administration som 
til Politikere. Ligeledes skal Peter - sammen med de 11 andre fællesskabere - 
viderebringe
gode projekter fra andre lokalområder. Det skal nok blive rigtigt godt. 

3. Økonomi i Lokalrådet

Susanne orienterede om pengekassen, som lige nu har følgende status: 
Saldo = 37.539 kr. (incl. det forventede tilstud for 2015). Heraf tilhører 
2.036 kr. stadig Kundby Fitness Park - og pengene forventes at at blive 
brugt til skiltning. 
Susanne Ehlers meldte sig til Økonomigruppens arbejde (tak for det). 
Kundby Lokalråd opfordrer alle med gode projekter til at henvende sig. 

4. Infoskærm 

Susanne orienterede om et projekt, hvor der vil blive hængt en info-skærm op i 
Dagli' Brugsen.
Skærmen vil give ALLE i Kundby gode muligheder for at "annoncere" for 
arrangementer mv. 
Holbæk Kommune har sagt ja til at sponsorere denne skærm og lige nu arbejder vi 
sammen med 
den gruppe, der skal "facilitere" selve opsætningen mv. - mere om det senere. 

3. Kundby Dagen 30. maj 2015

Susanne orieterede om projektgruppens arbejde så langt (og det går godt). 
Vi tager gerne mod forslag til nye aktiviteter - ligesom Erhvervsdrivende
og andre gerne må melde tilbage med arrangementer. 
Tilmeldingen til BAZAR hos Steensbjerg Auto er åben og man får en plads ved
at købe en "Depositum-billet" i Brugsen. Beløbet refunderes på dagen. 
Eller kan vi bare sige at VI GLÆDER OS - og har du lyst at få en gensyn med
sidste års dejligheder, så kig her: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4Ph2zPEPlY
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5. Høringssvar fra Kundby Lokalrum ifm. varsling af lukning af skolen i Kundby 

Dette var aftenens hovedemne. Der blev diskuteret og snakket ved bordene og det
hele endte om i en god snak om hvor meget vi ønsker at beholde skolen i byen, da
den har afgørende betydning for os alle. Susanne har konsolideret hele snakken i

følgende, vedhæftede svar - som I bedes kommentere SNAREST, hvis I har 
tilføjelser
eller rettelser. 

fil

6. Eventuelt 

Henrik Møllegaard orienterede om Kundby Dagli' Brugs' rigtig gode resultat for 
2014 - ca. 150.000 kr. i overskud - det gav et bragende bifald :-) 
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