Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag. D. 6.9.17, kl. 19
Hos Lind
Afbud fra Søren og Michael
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen – Godkendt
Sende indbydelse til foreningerne, om de har noget, de ønsker taget op.

o

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Jf. bilag 1) - Godkendt
3. Status ift. daglig drift v/ Lind
o

Kassebeholdning. 65.595,- kr.

o

Høje bankgebyrer – kontakte bank om at vi synes, at gebyrerne er høje.

4. Nyt fra underudvalgene
a. Trafik- og byforskønnelsesgruppen
o

Politi og kommune holder øje med Hovedgaden 21. Der holder kun 2 biler.

o

Til foråret vil ingeniører fra kommunen og trafik- og byforskønnelsesgruppen se
på forholdene i Kundby.

b. Kommunikationsgruppen
o

På borgermødet introducere kalender på www.kundbyinfo.dk http:/kundbyinfo.dk/lokalforum/kalender/ + informere om, hvordan borgerne
kan holde sig orienteret sig og anvende Holbæk Kommunes hjemmeside +
Facebook

c. Kundby Dagen
o

En succes

o

På borgermødet foreslå at Kundby Dagen i 2018 afholdes d. 2.6.2018 +
Evaluere + diskutere hvordan Kundby Dagen afholdes.

d. Sti-lauget
o

2 arrangementer i forbindelse med vandrefestivalen. Gået godt. 48 deltog i
vandringen d.24.8.17 kl. 18:30 – 20 (Kundby Mose, 7 km). 15 deltog d. 27.8.17
kl. 14 – 17 (Kundby – Sandby – Torslunde, 14 km).

o

Gentage arrangementer, men ændre starttidspunktet om søndagen fra kl. 14 til
kl. 10.

e. Madklubben… næste gang d. 3. oktober
o

Kokke: Tove, Jørgen Larsen, Kirsten & Lars, Mia, Susanne, Sophia og Lise

o

Billetter købes som sædvanlig i Brugsen
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f.

KIF – ang. Flytningen af sportspladsen
o

Søren har været i forbindelse med Dennis, som endnu ikke har kontaktet
kommunen. Dennis er ved at udfærdige et forslag til over 2 millioner, som også
inkluderer pavilloner til omklædning. Dennis vil kontakte os, når han har haft
kontakt med kommunen.

5. Andet…
g. Tilbud til foreningerne om hvordan de kan søge økonomisk støtte hos Kundby
Lokalforum.
o

Præsenteres på borgermødet:


Hvordan medlemmer af lokalforum + foreninger kan ansøge



Fokus: Aktiviteter, der kommer Kundby til gode



Baseret på frivillig arbejdskraft



Kan ansøge op til 5000,- kr. pr. aktivitet

h. Tilbud på APP til fitnessparken
o

Koster 7000 kr.

o

Søge fonde (genoptages på næste møde)

i.

Besøg af Borgmester Søren Kjærgaards i Kundby d. 15. maj 17
o

j.

Præsenteres på borgermødet
Orientering om Mettes barsel

o

Barselsvikar: Steen Kromann Andersen (inviteres til borgermødet)

k. Planlægning af borgermøde d. 21.9.17 kl. 19 i forsamlingshuset
o

Susanne lave aftaler med forsamlingshuset

o

I forsamlingshuset kl. 19 / efter mødet er der kaffe og te

o

Dagsorden:


Arbejdsgrupperne afrapporterer




Nyt fra foreningerne


l.

Kundby dagen: Hvordan skal næste års Kundby Dag afholdes?
Procedurer vedr. ansøgning af økonomisk støtte til aktiviteter



Julekalender…



Orientering om alment boligbyggeri på Kirkebakken

Vælgermøde – på borgermødet:


Er der behov for vælgermøde i Kundby?



Hvem arrangerer?
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m. Inspirationsaftener for lokalområderne i Holbæk Kommune


d. 11.9.17 kl. 17 – 22 i Hagested – Hvem deltager?



D. 30.10.17 kl. 17 – 22 i St. Merløse – Hvem deltager?


På borgermødet: Hvem har lyst til at deltage?

n. Mødedatoer for bestyrelsen for Kundby Lokalforum
o

Bestyrelsesmøde næste gang d. 7.12.2017 hos Mia
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