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Beslutningsreferat af BORGERMØDE i Kundby Forsamlingshus 

d. 21.9.2017 kl. 19 

32 borgere deltog i borgermødet 

   
 

Præsentation af programmet v/ Susanne 

 

Foreningens økonomiske status v/ Lind 

 Foreningen Kundby Lokalforum har 65.595,- kr. 

 Heri afventes en regning på en ny byport 

 

Afrapportering fra arbejdsgrupperne: 

 

 Kommunikationsgruppen v/ Susanne 

o Gennemgang af mulighed for at ansøge om økonomiske midler til lokale arrangementer 

(både foreninger og borgere) 

o Kriterier: Der kan ansøges om beløb på op til 5000 kr. Aktiviteterne skal komme 

lokalsamfundet til gode. Arbejdskraften skal være frivillig.  

o Afrapportering / afregning ved bilag på udgifter og gerne en historie med billeder, når 

aktiviteten er afsluttet. 

o Indsendes til bestyrelsen for Kundby Lokalforum senest d. 1. dec. 17  
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 Trafik- og forskønnelsesgruppen 

o Bygaden 21: Redegørelse om problemet med parkering af biler. God og åben debat. 

Stavnskær har tilbudt Lars, at han må parkere nogle biler på hans parkeringsplads ind til 

han har fået skaffet plads til bilerne i et anlæg, som er under godkendelse i Kommunen. 

I forbindelse med problemet med bilerne, har der været en del polemik på Facebook. 

Især personlige angreb. Det bedes ophøre. Hvis det gentages, vil 

Kommunikationsgruppen slette det fra Facebook. 

o Byportene: I 2016 blev byporten mod Trønninge udskiftet. I år blev byporten mod nord 

udskiftet. Og i 2018 forventes byporten mod syd udskiftet. Tak til Bygaden 45 for at 

have malet byporten mod syd. 

o Diskussion om tiltagende trafik af biler og landbrugsmaskiner igennem byen. Til foråret 

er det planlagt, at trafik- og forskønnelsesgruppen går en tur rundt i Kundby, for at få et 

overblik over nødvendige reparationer og fornyelser ift. trafiksikkerhed. 

o Ønske: At der etableres lys på parkeringspladsen over for forsamlingshuset. 

 

 Madklubben 

o Næste arrangement er d. 3. oktober kl. 18 

o Billetter kan købes i Brugsen (á 50 kr.) 

 

 

 

 Sti-lauget 

o God deltagelse ifm Vandrefestivalen. 48 deltog i vandringen d. 24.8 (Kundby Mose, 7 

km) og 15 deltog i vandringen d. 27.8 (Kundby - Sandby – Torslunde, 14 km). 

o Sti-lauget vil dokumentere stier, hvor der også kan rides. 

 

 Kundby Dagen  

o Evaluering af Kundby Dagen 2017 forløb positivt. Nogle mente, at der var for mange 

aktiviteter. Andre mente at det var fantastisk, fordi der var noget for alle, at det var godt 

med fodboldkampen og middagen var sjov og gemytlig. Desuden blev det påpeget, at 

dagen er god for tilflyttere. 
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o Kundby Dagen 2018 bliver lørdag d. 2.6.2018 

o Vigtigt at alle påtager sig opgaver og deltager i planlægningsfasen. Og teltet bliver kun 

stillet op, hvis der er folk nok til at opstille det. 

 

 

Nyt fra foreningerne: 

 

 50+ Kundby 

o Startet med at spille Krolf, mandag kl. 14. D. 5.10 er der kamp mod Svinninge. 

o 6-7 arrangementer pr. år 

o Efterlysning: Krolf om aftenen. Svært pga lys, men man vil prøve at lave åbent hus en 

lørdag eller søndag. 

 

 Kundby Badmintonklub 

o Går fint. 

o 12 børn/unge op til 6. kl. har meldt sig (sikkert øget deltagelse pga skolen) 

o Seniorer går godt. Stadig få ledige pladser 

 

 Kundby Friskole og Børnehus 

o Skolen i vækst. 144 elever. Tilmelding til visse klasser er lukket. 

o Startet 7. klasse i år (overbygning) 

o Foreslår at de to arbejdslørdage bliver åbnet, så at det ikke kun gælder forældre, men 

også byens øvrige borgere. 

o Skolen er bevidste om, at biler og trafik er et problem om morgenen, men det er svært, 

fordi der er så lidt holdepladser til biler. 

 

 Kundby GF 

o Efterlyser flere børn fra 3. og 4. kl. 

o Arrangementer: Store Legedag (kun 25 tilmeldte) og Svinninge Revyen d. 2. og 3. nov 

(Det bliver den sidste revy på skolen i Svinninge). 

 

 Kundby Idrætsforening 

o Går godt. Oppe på ca. 50 deltagere 

o Godt fremmøde ved kampe 

o Kampene annonceres på Info-skærmen i Brugsen 

 

 Kundby Kirkes Menighedsråd 

o Se Kirkebladet  

o Arrangementer annonceres på Facebook + Infoskærmen i Brugsen 
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 Kundby Vandværk 

o Vandværket vil blive renoveret over de næste 2-3 år 

o Beboere efterlyser bedre kommunikation i forbindelse med renoveringer af vandværket. 

o Mails bliver sendt ud. 

  

 Støtteforeningen for Kundby Friskole og Børnehus 

o 3 arrangementer: D. 27.10 Girl Nights Out for kvinder. Til foråret ’Ølbrygning’. Og til 

foråret Mens Night out for mænd. 

o Arrangementerne vil blive annonceret på Info-skærmen i Brugsen. 

 

Eventuelt: 

 

Friskolen efterlyser skraldespande til hundelorte 

o Hundeejere selv ansvarlige 

o Lind har bedt Kommunen om at tømme skraldespandene i byen oftere 

o Forslag om, at man sætter skilte på de private affaldscontainere, ift hvilke man må smide 

hundelorte i 

o Bestyrelsen for Lokalforum vil arbejde videre med ønsket om skraldespande for hundelorte  

 

Næste borgermøde er d. d. 7.12.17 

o Tema: Brugsen. Hvordan kan vi stå sammen om at støtte Brugsen i Kundby? 

o Ønske om, at der laves en aftale med PostNord om afhentning og aflevering af postpakker 

(Der eksisterer allerede en med GLS 

 

 

 


