Referat af møde i Brugerteamet for Kundby Friskole & Børnehus
Foreningslokalet, den 15. januar 2018 kl. 18:30
Deltagere:
Sanne Tidselholt Jørgensen, Kundby Friskole og Børnehus
Søren Rytter Johansen, Kundby Friskole og Børnehus
Annie Hass, 50+
John Fredslund, Kundby Badmintonklub
Helle Elenhart Andersen, Støtteforeningen for Kundby Friskole og Børnehus
Bent Illemann, Kundby Gymnastikforening
Benny Jensen/Peter Bigaard, Kundby GF Dart
Susanne Knudsen, Kundby Lokalforum (referent)
Punkter
1) Bordet rundt - samarbejde generelt/præsentation/orden i Foreningslokalet mv.
Alle præsenterede sig med forening og rolle ift. anvendelsen af faciliteterne.
Vi diskuterede hvordan vi kan sikre, at alle opretholder en ensartet orden i Foreningslokalet, idet de ophængte
instruktioner ikke umiddelbart følges (Foreninger, Skole/SFO, Børnefødselsdage). Vi aftalte at der skal være en
aftalt orden som den i dag beskrevne – og at vi yderligere sætter skilte på væggen, der angiver hvor tingene skal
stå. Hvem har en dymotang, der kan skrive STORE strimler?
2) KGF Senior hold - tid om eftermiddagen
Susanne rejste spørgsmål omkring den misforståelse, der tidligere har været omkring denne aktivitet om tirsdagen
fra kl. 14-15. Sanne bekræftede, at misforståelsen nu er ryddet af vejen.
Jf. næste sæson, så blev det forespurgt om samme tid til Seniorgymnastik. Søren svarede, at tiden ikke kan
bekræftes, da skema lægningen først er klar ved udgangen af juni. Susanne gjorde opmærksom på, at det er det
eneste sted i Kundby, at 60+ kan dyrke aktiviteter med redskaber og at det derfor er vigtigt, at KGF kan få tildelt en
time i dagtimerne også fremover.
3) KGF - musikanlæg i hallen
Susanne orienterede om, at Kundby GF vil montere et nyt anlæg i hallen i nærmeste fremtid. Forstærker vil blive
monteret i det lille rum til højre for scenen, nye højttalere vil blive monteret i hallen og betjeningspanelet vil blive sat
ovenpå det eksisterende anlæg. Det nye anlæg vil kun blive anvendt af Kundby GF (og naturligvis iflg. aftale med
Søren Rytter). Det gamle anlæg overgår således til Kundby Friskole og Børnehus (i dag ejer forening og skole 50%
hver).
4) Planlægning for tider i kommende sæson - 2018/2019 (KBK/KGF oversigt for denne sæson vedhæftet)
Oversigten for KBK og KGF fordeling af tider gælder også 2018/2019 og er udleveret til kontoret ifm. mødet.
Hertil skal sendes en mail til info@kundbyfriskole.dk med følgende:
- Darttider
- KGF tider for anvendelse tirsdag eftermiddag, lørdag og søndag
50+ aktivitetsoversigt sendes marts/april.
5) Projekt: Overdækning af flisearealet udenfor Foreningslokalet
Susanne orienterede om den planlagte overdækning, som skal udføres af frivillig arbejdskraft. Holbæk Kommune
har besigtiget stedet og har bekræftet, at der ikke skal søges byggetilladelse. Overbygningen skal dog meldes ind til
BBR efter endt udførelse. Projektet har et budget på kr. 20.000 og ansøgning er sendt til Frivilligrådets
Aktivitetspulje på samme beløb. Der forventes svar indenfor 1-3 måneder og arbejdet vil blive igangsat umiddelbart
efter afgørelsen. Såfremt det fulde beløb ikke dækkes, vil Kundby Lokalforum bidrage.

6) Samarbejde om Juletræ / Juletræsfest / datoer mv.
KGF afholder Juletræsfest 16. december 2018 fra kl. 10-12
Kundby Friskole og Børnehus afholder Julearrangement 19. december 2018
Vi diskuterede kort, om vi kunne arbejde bedre sammen om et stort julearrangement, idet KGF’s Juletræsfest godt
kunne have flere besøgende og der bruges en del penge på arrangementet. Der tænkes. I kommende sæson
fortsætter vi som før, altså deler vi juletræ mv. I 2019 har KGF 90 års jubilæum den 20. december og vil muligvis
afholde et helt andet arrangement.
7) Arrangementer skal meldes ud til foreninger i GOD tid (eksempler: Girls Night out og juletræsfest)
Det er et problem for foreninger, hvis der ikke gives besked i god tid, da det er kompliceret (og tarveligt overfor
medlemmerne) at aflyse træning med kort varsel. Vi diskuterede hvordan proceduren er og kom frem til at
foreningerne selv aftaler bytning indbyrdes. Hvis det er et større arrangement som fx Girls/Mens night out, skal
Støtteforeningen give besked til de andre foreninger.
8) Børnefødselsdage – kan det meldes ud? Rengøring går forgæves.
Hvis hal og/eller foreningslokale lånes ud til en Børnefødselsdag, skal formænd for hhv. KBK og KGF sættes på
CC: på bekræftelsen fra kontoret.
9) Jeres punkter tilføjes i aften
a)

John roste vandet (mængde og temperatur) i omklædningsrummet. Det har længe været et problem, men
fungerer rigtigt godt nu.

b)

John roste effekten af fejningen i gangen, det har givet bedre vilkår for de frivillige rengøringsfolk.

c)

John/Bent påpegede at der er sprunget et lysstofrør i herre omklædning. Mail sendes til kontoret.

d)

Krolf: Annie fortalte om redskabernes placering/opbevaring og der var ingen protester.
50+ slår gange i græsset, når de skal spille, da græsset ellers er alt for højt til at kunne udøve aktiviteten.

e)

Bent forespurgte om grusbanen og planerne for denne, da grus og snavs fra denne er årsag til svineriet i
gangen. Umiddelbart ikke planer, men P-pladser har været på tale.

f)

Hjertestarter: Kundby Lokalforum har ansøgt Tryg Fonden om at få flyttet hjertestarteren udenfor, samt et
kursus for borgere, lærere og andre interessenter. Tryg Fonden vender tilbage omkring 1. juni.

10) Eventuelt

Susanne forespurgte om evt. kommende tilbygning. Søren bekræftede, at den pt. planlagte ombygning ikke
omfatter ”Fritidsafdelingen”, men alene ombygning af 1. sal, SFO ind i Mediateket og nye faglokaler. Kundby
Dagen afholdes i år 2. juni og det kunne være rart at få overblik over om selve byggeriet medfører udlægning
af køreplader, mv. og på den måde udgør begrænsning for ud øvning af aktiviteter som krolf, petanque,
volleyball, mv.

Således refereret,
Susanne Knudsen
15.01.2018

