Referat af
Borgermøde i Kundby
18. maj kl. 19:00 i Kundby Forsamlingshus
Kundby Lokalforums første Borgermøde som selvstændig forening.

Dette er et beslutningsreferat
Fremmødte: 30 borgere

Program:

Status for foreningsdannelsen v/ Susanne Knudsen
 Underpunkter: Økonomi, hjemmeside, kalender, befolkningstilvækst, mv.
 Oversigt over økonomi, forløb i forhold til tid og skema over befolkningstilvækst kan ses på hjemmesiden for
Kundby Lokalforum: www.kundbyinfo.dk

Nyt fra Trafikgruppen v/ John Fredslund/Lind Holmegaard
Underpunkter: Byporte, parkerede biler, mv.
 Orientering om gennemførte projekter
 Diskussion af nye projekter:
o Renovering af byportene: Nye byporte Bygaden nord betales af Kundby Lokalforum. Holbæk
Kommune sætter dem op og sørger for bortskaffelse af de gamle. Byportene Bygaden Syd skal
males. Kundby Lokalforum betaler materialer. Jan og Bente Hansen, Bygaden 45, har meldt sig til at
male dem. I skrivende stund er byporten mod syd malet (Tak for jeres indsats).
o Man har i mange år arbejdet på at få sat noget trafikdæmpende op på Bygaden, indtil videre er det
kun blevet til Byporte og rumleriller. Trafikgruppen arbejder stadig videre med problemet, som i
øjeblikket er påvirket af kommunens skrantende økonomi.
o Problemer med at biler fra Bygaden 21 kører på skolestien. Henvendelse fra Lokalforum til,
kommunen har ikke medført ændringer. Lokalforum henvender sig igen til kommunen.
o Ligeledes er det et problem med parkering af biler ud for Bygaden 21. Her er trafikgruppen
magtesløs.
o Gadekæret mangler vand. Lokalforum vil undersøge om eventuelle dræn er stoppet til.
o I Lunden v/ Granly har Holbæk Kommune fældet en del træer, bl.a. for at minimere problemer med
råger i området.
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Flytning af Idrætspladsen v/ Søren Christensen
 Holbæk Kommune har bevilget 1 million til flytning af banerne + 250.000 kr. til renovering af det
eksisterende klubhus.
 Ved flytning ønsker IF en 8-mands-bane + egne klubfaciliteter. Svært at imødekomme inden for budgettet,
også fordi der skal indtænkes anlæggelse af vand og kloak.
 Skolen er også interesseret i en flytning og har inddraget muligheder i udvidelsen af skolens faciliteter.
 Det vil også kræve et frivilligt arbejde af byens foreninger og borgere.
 Et møde er aftalt mellem IF og skolen, når IF har udarbejdet et forslag til muligheder. Kundby Lokalforum er
tovholder.

Kundby Sti-Laug v/ Susanne Knudsen
 Præsentation af gåture, mv.
 Oversigt over ture (med længde og beskrivelse) kan findes på Kundby Lokalforums hjemmeside.
 Eksempler:

Orientering om hjertestarterprojekt v/ Susanne Knudsen
 Hjertestarterprojektet er afsluttet. Det var et utroværdigt projekt, som vi gerne skulle undgå i fremtiden.
Ved henvendelse fra projekter udefra, opfordres byens borgere til at kommunikere med hinanden og
Kundby Lokalforum.
 Stavnskær har opsat en hjertestarter og har bevilget et kursus til byens borgere i forhold til, hvordan man
arbejder med hjertestarteren.

Nabohjælp
 Debat: Er vi gode til det? Er der behov for etablering af et akut-team?
 Forskellige erfaringer og tiltag i byen. Forslag om evt. at lave en sms-kæde.
 Kundby Lokalforum undersøger muligheden for at invitere fagfolk til en informationsaften, hvor borgerne
gennem debat og forskellige erfaringer evt. etablerer tiltag til nabohjælp og akut-team.
Nyt fra Kundbys foreninger
 Skolen:
o Økonomisk overskud på 470.000 kr. Især takket være den frivillige indsats fra forældrene, som f.eks.
klarer rengøringen.
o Pt. har skolen 118 børn. Forventer 150 børn fra opstarten af det nye skoleår i august.
o Skolen er fyldt op. Venteliste for optagelse af børn i børnehuset. Det kniber med plads til nye
familier.
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Foreningen er meget aktiv.
Ny krolfbane anlagt bag hallen (skolen). Alle er velkomne. Krolfbanen indvies officielt på Kundbydagen.
Vandværket:
o Ved at installere sektionsmålere, så at man undgår at skulle lukke for hele byen, når det er
nødvendigt at lukke vandet ved reparationer af systemet osv.
o Ønske om at vandværket bliver bedre til at kommunikere. John (som er redaktør) har taget det til
efterretning.
Badminton:
o Sæsonen er afsluttet.
o Antallet af ungdomsspillere er øget. Og holdet af ungdomsspillere er fyldt op.
o Badmintonforeningen kunne godt tænke sig noget mere plads.
IF:
o Startede i efteråret 16. Starten var træg, men interessen har været positiv og antallet af spillere er
22 p.t.
o IF satser på at starte et børnehold, som skal trænes af Bianca.
Menighedsrådet:
o Pilgrimstur d. 25. maj 17.
Gymnastikforeningen:
o Ved at planlægge kommende sæson.
o Vil anskaffe en bedre forstærker til musikanlægget.
o Er også ved at anskaffe en gulvvaskemaskine, som også skal anvendes til rengøring af skolen.
o Gymnastikforeningen planlægger at lave morgen-yoga kl. 6:15 i forsamlingshuset.
Kundby Dagen:
o Alt er klart til d. 10. juni
o Programmer er klar til uddeling + ligger på Kundby Lokalforums hjemmeside.
Forsamlingshuset:
o Projekt renovering af køkkenet koster 435.000 kr. Mangler 335.000 kr.
Info-skærmen i Brugsen:
o Hvis nogen ønsker at få et opslag på info-skærmen, kan man indsende forslag til
kundbyinfo@gmail.com. Der er en behandlingstid på 3-5 dage.
o Tak til Per Henriksen, Bygaden 61, for at betale den månedlige licens på 75 kr.

Eventuelt
 Ønske fra borger om at samle mail-oplysninger og links til foreninger og erhvervsliv på hjemmesiden
www.kundbyinfo.dk. (Susanne tager sig af det). Man kan også søge oplysninger ved at sende en mail til
Kundby Lokalforum: kundbyinfo@gmail.com.
 Ved fremtidige borgermøder skal der være en checkliste ift. foreningerne, så at ingen bliver overset.

Kundby d. 29. maj 2017
Bestyrelsen for Kundby Lokalforum
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