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Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 

Onsdag. D. 20.11.17, kl. 19 

Hos Mia 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

o - OK  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og Borgermødet (Jf. bilag 1 + 2) 

o - OK 

 

3. Status ift. daglig drift v/ Lind 

o Status: 65.387, 15 kr 

o Lind i forhandling med banken.  

o Foreningen har betalt 600 kr. i oprettelse + 75 kr. i gebyrer pr. md. I fremtiden 

er netbank gratis  

 

4. Nyt fra underudvalgene 

Fitnessparken (v/ Susanne):  

o Kontrakten med kommunen mangler, skal se efter den. 

o Aftale at kommunen sælger fitnessparken i 2020 for 1. kr. Behandles politisk 

inden aftale underskrives. 

o Lave en aftale med skolen om græsslåning, som også inddrager fitnessparken 

fordi skolen bruger banen 

o Forsikring ved manglende vedligeholdelse (Anbefalet at opsige forsikring af HK. 

Lave en erhvervsansvarsforsikring (eget ansvar)). Undersøge sagen gennem 

kommunens jurist 

 

Madklubben: afholdes d. 1.2.18. kl. 18. 50+ står for arrangementet 

 Susanne giver overskuddet fra sidste fællesspisning til Lind (ca. 600 kr.)  

 

Hjertestarter: 

 Hjertestarteren ved skolen flyttes udenfor 

 Susanne har ansøgt Trygfonden 

 Søgte også et kursus i hjertestarteren til 20 personer 
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5. Evaluering af borgermødet (Jf. Bilag 2)  

o God debat, men ifm anvendelse af forsamlingshuset anbefales det at lave klare 

aftaler mellem Lokalforum og forsamlingshus. 

o Bygaden 21 – forbedret situation. God diskussion. Stavnskær tilbudt at Lars må 

stille sine biler på hans P-plads, som er overvåget 

o Friskolen savner fællesskabet. Efterlyser bedre samarbejde. 

o Møde med foreningerne inden næste borgermøde. Kontakte foreningerne ca. 14 

dage inden næste borgermøde (slutningen af januar). Indlægge et særligt punkt 

for foreningerne på borgermødet.  

 

6. Dagsorden for borgermødet d. 7.12.17 

 AFLYST. Flyttet til foråret, fordi Brugsen (som skulle have været ’vært’ ikke 

kunne afse tid).  

 

  

 

7. Datoer for møder foråret for Kundby Lokalforum 

o Bestyrelsesmøder = d. 12.2.18 

o Borgermøder + generalforsamling = d. 19.3.18 (Inddrage ændring af 

vedtægter (kan ikke huske hvad) 
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GOD JUL & GODT NYTÅR… 
 

 

 


