Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag. D. 10.5.kl. 19
I Skytteforeningens lokaler
Fremmødte: Hele bestyrelsen deltog – Susanne, Lind, Mia, Søren & Michael
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
o

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Jf. bilag 1)
o

Godkendt. Men tilføje, at formanden (Susanne) deltog i mødet med IF og
Friskolen (Jf. pkt. 5d).

3. Diskussion og godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsesmøder i Kundby
Lokalforum (v/ Kommunikationsudvalget) (Bilag kommer)
o

Kommunikationsgruppen fremlagde og forretningsordenen blev debatteret og
færdiggjort. Susanne har renskrevet og lagt den på hjemmesiden og Mia har
arkiveret den i ringbind for Kundby Lokalforum

4. Ajourføring af foreningsmedlemmer repræsenteret i bestyrelsen (Jf. bilag 2)
o

Bilag 2 indeholder navne på repræsentanterne. Da Friskolen og
Forsamlingshuset mangler, er det vedtaget, at deres respektive ledere
repræsenterer institutionerne i Kundby Lokalforum
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5. Nyt fra underudvalgene
a. Trafik- og byforskønnelsesgruppen
o

Problemer med biler på Bygaden 21 (Lars). Kører på og parkerer på stien til fare
for skolebørnene. Lind og John har været i forbindelse med kommunen, som har
reageret. David ignorerede henvendelsen. Situationen tages op på borgermødet.

o

Byportene trænger til at blive renoveret. Den nordlige fornyes med midler fra
Kundby Lokalforum (koster 6.500 kr.). John skal skrive til kommunen og spørge,
om kommunen vil sætte dem op ???

o

Emnet diskuteres til borgermødet.

o

Gadekæret mangler vand. Lind og John skal undersøge, om der er et dræn, der
er afbrudt.

o

Flag. John og Lind skal komme med forslag til et kundby-flag (farverne blå og
hvid)

b. Kommunikationsgruppen (Jf. bilag 3)
o

Diskuterede kort tallene for Kundbys udvikling. Præsentere bilag 3 på
borgermødet, for at orientere om Kundbys udvikling, især ift at antallet af ældre
stiger kraftigt.

c. Kundby Dagen (Bilag sendes efter seneste møde d. 2.5.17)
o

Alt er planlagt og parat… Mange spændende aktiviteter og stor opbakning.

d. Flytning af Kundby Sportsplads
o

Flytning vil koste kommunen 1.250.000 kr., men…

o

IF vil ikke bruge skolens faciliteter og skolen har planer om at inddrage
foreningslokalet til fysiklokale

o

Antagelse om at IF vil bede kommunen om de 250.000 kr., og anvende dem til
renovering af det gamle klubhus

o

Diskuterede om Lokalforum skal involvere sig. Blev besluttet ikke at involvere
sig, men afvente udspil fra IF

e. Orientering om ny bestyrelse i Kundby Forsamlingshus
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o

Rimeligt fremmøde ved den ekstraordinære generalforsamling.

o

Dorthe Roediker og Nadja Silke indvalgt i bestyrelsen og Malene Storegård valgt
som suppleant.

f.

Sti-lauget (Jf. bilag 3)
o

Er i gang og fungerer. Søren foreslog, at man burde lave foldere til uddeling. Vil
blive gjort.

o

Spørgsmål: Hvem er formand?

g. Hjertestarter
o

Sagen er overstået. Orientere på borgermødet aht afklaring og forebyggelse ift.
eventuelle fremtidige tilfælde

h. Besøg af Borgmester Søren Kjærgaards i Kundby d. 15. maj
o

Hele bestyrelse deltage / bestyrelsen er vært for besøget

6. Andet…
i.

Status ift. daglig drift
o

Saldo i banken: 67.398,50 Kr. Anvende netbank. Punktet skal være fast på
dagsordenen v/ Lind

o

Foreningen Kundby Lokalforum er optaget i CVR-registeret. Medfølger et skema,
som skal tilbagesendes med oplysninger. Undlader vi, fordi Kundby Lokalforum
ikke er et firma

j.

Retningslinjer for, hvordan foreningerne kan søge støtte fra Kundby Lokalforum
o

Jf. pkt. 3 i denne dagsorden & pkt. 7 i den vedtagne forretningsorden for Kundby
Lokalforum

k. Planlægning af borgermøde d. 18.5.17 kl. 19 i forsamlingshuset
o

Invitere fællesskabet (men ikke politikerne / vente til næste borgermøde)
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o
7. Eventuelt
a.

Kalender for aktiviteter på hjemmesiden (Jf.
http://www.kundbyinfo.dk/lokalforum/kalender/)
o

Præsenteres på borgermødet.

b. Pressen ift. Kundby-sagen (pigen)
o

Meget presseomtale. Thomas i Aftenshowet. Susanne har lavet en drejebog, for
at sikre at pressen får en entydig information om sagen perspektiveret ift.
Kundby.

c. Skytteforeningen i fare for at stoppe pga. manglende medlemstal
d. Møde mellem skole og foreninger
o

Rengøring og regler for brug af redskaberne er utydelige.

o

Gymnastikforeningens redskaber deles med skole og SFO i undervisningen. Men
det er forekommet, at redskaberne har været lånt i forbindelse med afholdelse
af børnefødselsdage osv i salen. Da det i sådanne situationer er skolens ansvar,
hvis børnene kommer til skade, blev det på mødet besluttet, at skole og SFO
kun må anvende redskaberne i undervisningen.

o

Problem med rengøring på skolen. Foreningerne ønsker ikke at deltage.
Besluttet, at gymnastikforeningen anskaffer en rengøringsmaskine og at
forældrene overtager rengøringen.

o

Ny vice-skoleleder pr. 1. maj. Vedkommende har bl.a. til opgave at skulle sørge
for samarbejdet mellem foreningerne og skolen.

8. Næste møde: D. 6.9.17, kl. 19 hos Lind
o

Næste borgermøde er d. 21.9.17
Kundby d. 12.5.17
Mia Tiedtke (sekretær)
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