Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag. D. 12.2.18, kl. 10
Hos Søren, Trønningevej 14A, Kundby
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen - OK
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (se bilag 1) - OK
3. Status ift. daglig drift v/ Lind

o

44.879, 04 kr. (se årsregnskab bilag ??)

o

+ 16.000 kr. (tilskud fra Holbæk Kommune for 2018)

4. Sager til drøftelse
a) Kommuneplanen v/ Søren
o

Informationsmøde om hvad kommunen har besluttet. Ikke nogen egentlig drøftelse

o

Udviklingsområder i Kundby: Trønningevej (område til sportsplads); Sognerådsgården;
om område nord for Skovgaard; Kirkebakken (til rækkehuse)

Jf. link til kommunens hjemmeside:

http://kommuneplan.holbaek.dk/dk/kommuneplan_2013/rammer/kundby/fremtidig_udvikling.htm
o
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b) Aftale om tilskud udbetalt for 2018 fra Holbæk Kommune v/ Susanne (16.000 kr.)
o

Pengene er ankommet + aftale underskrevet af Susanne (Susanne lægger aftalen på
hjemmesiden)

o

Kundby Lokalforum skal indlede drøftelse af ny aftale med kommunen senest 3.
kvartal.

c) Samarbejde med fællesskaber i Holbæk Kommune (Jf. bilag 4c)
o

Aftale datoer med fællesskabet. Forslag til besøg i prioriteret rækkefølge: 1) Torsdag d.
22. marts kl. 10 – 12; 2) torsdag d. 12. april kl. 15 – 17; 3) torsdag d. 19. april kl. 15
– 17.

d) Overdækning ved Foreningshuset - bevilling på 20.000 kr. modtaget
o

Modtaget 20.000 kr. af frivillighedspuljen til at overdække terrassen ved
foreningslokalet.

o

Peter Bigaard organiserer de frivillige og arbejdet

o

Starter når vejret er til det

e) Samarbejde med Forsamlingshuset
o

Diskussion om betaling af 1000 kr. ved brug af forsamlingshuset til borgermøder.
Bestyrelsen besluttet at betale de 1000 kr. + betale for øl og vand fremover. Ved andre
arrangementer kun betale øl og vand (bilag pkt. 4a)

o

Køkkenprojektet er gået i stå. Kundby Lokalforum vil prøve at indgå i realiseringen af
projektet

o
f)

Lokalforum ønsker indsigt i økonomi og sponsorer, der har indbetalt til projektet

Ansøgning fra Dagli' Brugsen om støtte til juleaktiviteterne
o

Bestyrelsen har vedtaget at give Brugsen 5000 kr. til støtte af diverse arrangementer

o

Susanne skrive en mail til Thomas (Jf. bilag til pkt. 4f)

g) Ansøgning fra Svinninge Lokalhistoriske Forening
o

Vedtaget at bevilge 1000 kr. til Lokalhistorisk Forening (Jf. bilag til pkt. 4g)

5. Forberedelse af borgermødet / generalforsamling mandag d. 19. marts 2018 kl. 19 – 21
i Kundby Forsamlingshus i lille sal
o

Varsles 21 dage inden = d. 26.2.18 (v/ Susanne indkalder på informationsskærmen i
Brugsen + mail + Facebook + hjemmeside)

o

Program: Valg af dirigent; Valg af referent; Beretning; Regnskab; Stemmetæller; Valg
af bestyrelsesmedlemmer & suppleanter (2 på valg i år & 3 på valg næste år);
Fremlæggelse og diskussion af indkomne forslag;

o

Dirigent: John (Lind kontakter ham)
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o

Susanne: Fremlægger beretningen

o

Lind fremlægger regnskabet (Jf. bilag til punkt 5)

o

Mia er referent

o

Forslag om ændringer af vedtægten §6

TEMA efter generalforsamlingen: Nabohjælp. Susanne kontakter politiet (ang.
tryghedsambassadør)
Traktement: Øl, vand og sandwich
6. Nyt fra underudvalgene
a) Fitnessparken (v/ Susanne):
Punktet flyttes til næste møde

o

b) Madklubben d. 1.2.18 kl. 18:30
o

Dato for næste madklub + ansvarlige er endnu ukendt (Susanne laver et opslag om nye
kokke, som vælger dato + menu)

o

Forslag til at supplere fælleshyggen med foredrag, musik, sange o.l.

c) Hjertestarter (Bilag 6)
o

Svar fra Trygfonden omk. 1. juni

d) Kundbydagen
o

Fælles planlægningsmøde d. 14.3.18 i Forsamlingshuset kl. 18:30

o

Kommunen (eventpuljen) har givet underskudsgaranti på 12.000 kr. (Jf. bilag til 4d)

o

Ændringer: Ikke noget telt, men at loppemarkedet foregår som et bagagerumsmarked
på parkeringspladsen ved Brugsen

7. Foreninger:
a) Friskolen
o

Se referat af møde fra 15. januar 2018 (Bilag 7a)

o

Udfordringer ift. kommunikationen

8. Eventuelt
a) Gadekæret
o

Gadekæret trænger til renovering. Projekt under udarbejdning. Susanne søger fonde.

b) Søge mulighed for ny webmaster
o

Evt. Per Weinrich (Susanne tager kontakt)
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9. Datoer for møder foråret for Kundby Lokalforum
o

Vil blive besluttet af bestyrelsen efter generalforsamlingen
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Bilag pkt. 1
Referat af bestyrelsesmødet d. 20.11.17
Dagsorden:
10.Godkendelse af dagsordenen
a. - OK
11.Godkendelse af referat fra sidste møde og Borgermødet (Jf. bilag 1 + 2)
a. - OK
12.Status ift. daglig drift v/ Lind
a. Status: 65.387, 15 kr
b. Lind i forhandling med banken.
c. Foreningen har betalt 600 kr. i oprettelse + 75 kr. i gebyrer pr. md. I fremtiden er
netbank gratis
13.Nyt fra underudvalgene
Fitnessparken (v/ Susanne):
a. Kontrakten med kommunen mangler, skal se efter den.
b. Aftale at kommunen sælger fitnessparken i 2020 for 1. kr. Behandles politisk inden aftale
underskrives.
c. Lave en aftale med skolen om græsslåning, som også inddrager fitnessparken fordi
skolen bruger banen
d. 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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14.Evaluering af borgermødet (Jf. Bilag 2)
a. God debat, men ifm anvendelse af forsamlingshuset anbefales det at lave klare aftaler
mellem Lokalforum og forsamlingshus.
b. Bygaden 21 – forbedret situation. God diskussion. Stavnskær tilbudt at Lars må stille
sine biler på hans P-plads, som er overvåget
c. Friskolen savner fællesskabet. Efterlyser bedre samarbejde.
d. 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.
15.Dagsorden for borgermødet d. 7.12.17


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

16.Datoer for møder foråret for Kundby Lokalforum
a. Bestyrelsesmøder = d. 12.2.18
b. Borgermøder + generalforsamling = d. 19.3.18
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Bilag til pkt. 3

Bilag til pkt. 4c
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Bilag til 4g:
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Bilag til pkt. 4f

Bilag til pkt. 4h
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Bilag til pkt. 6c

Bilag til pkt. 6d
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Bilag 7a

11

12

