Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag d. 18.4.18, kl. 19
Hos Lind
Dagsorden:
1. – Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12.2.18 (Bilag 1) - Godkendt
3. – Godkendelse af referat fra generalforsamlingen (Bilag 2) - Godkendt
4. – Konstituering af bestyrelsen for Kundby Lokalforum
a. Formand: Susanne; Kasserer: Lind; Referent: Mia; Bestyrelsesmedlem:
Søren & Kim
5. - Status ift. daglig drift v/ Lind
a. Underskrivning af budget
b. 40.679,40 kr. + 20.000 kr. til terrasseprojekt ved foreningslokalet
6. - Sager til drøftelse
a. – Tryghedsambassadør: Brugsuddeler Thomas har meldt sig som
tryghedsambassadør for Kundby. Thomas vil fremlægge og diskutere sin
rolle som tryghedsambassadør på næste borgermøde d. 13.6.18
b. – ’Sild’: Søndag d. 22.4.18
c. – Forsamlingshuset – Betale 1000 kr. uden service? – Lokalforum betaler
1000 kr. til forsamlingshuset til afholdelse af den årlige generalforsamling.
Alle andre møder betales der ikke for. Inden Generalforsamlingen træffes
aftale om opstilling af borde, servering mv.

d. – Vimpler / flag: Lokalforum har betalt 500 kr til indkøb af nye vimpler / flag.
Flagopsætterne honoreres med snitter og øl / vand.
7. Nyt fra underudvalgene
a. – Gadekær: Lind indhenter tilbud til renovering af gadekæret. Susanne
søger fonde.
b. – Kundbydagen: Planlægningen næsten klar. Flere nye indslag (bl.a.
retro-knallerter, musik…). Der bliver ikke sat telt op, i stedet bliver der
mulighed for bagagerum salg.
c. – Skolen: Fortsat hærværk på skolen
8. Foreninger
a. - Foreningernes rolle ifm. Borgermøder og generalforsamling:
Foreningerne opfordres til at fremlægge ved borgermøderne (aktiviteter,
ideer osv). Foreningerne kan søge Lokalforum om økonomisk støtte til
aktiviteter. Foreningerne vil modtage indkaldelser og referater ifm med
møderne i lokalforum.
9. Andet:
a. Brian Ahlquist (repræsenterer Kultur, fritid og fællesskaber i Holbæk
Kommune) kommer til Kundby d. 13.6.18 ifm borgermødet
b. Informationsskærm i Brugsen: Indlæg bedes indsendt i PDF-format og
’liggende’.
Bestyrelsen af Kundby Lokalforum påtænker at lave kursus ifm hvordan
man laver opslag til informationsskærmen + Facebook (dato kommer
senere)

c. – Vandrefestival: Kundby deltager med samme to ruter som sidste år +
(ny) byrundtur med Lind (ca. 2 km) onsdag d. 5.9.18. Tid og mødested
meddeles senere.
10.

– Datoer for møder i foråret 2018
a. Bestyrelsesmøde: D. 6.6.18 kl. 19 hos Mia
b. - Borgermøde: D. 13.6.18 kl. 18:30 i Samlingssalen.
Foreløbig indhold til borgermødet: Se skolens nye overbygning.
Information og debat om tryghedsambassadørens rolle (v/ Thomas &
Susanne). Ønsker om byggemodning af grunde i Kundby. Foreningerne
opdaterer om aktiviteter og ønsker ift Kundby Lokalforum.

BILAG 2
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

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)

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)

9. Datoer for møder foråret for Kundby Lokalforum
o

Vil blive besluttet af bestyrelsen efter generalforsamlingen

BILAG 2

REFERAT af mødet:
Punkt
Godkendelse af, at indkaldelse til Generalforsamlingen er udsendt rettidigt via
Facebook d. 16.2.2018
1

Valg af:


Dirigent: John



Stemmetællere: Annie & Thomas

2

Valg af referent: Mia

3

Bestyrelsens beretning v/ Susanne


4

Fremlæggelse af regnskab v/ Lind


5

Vedtaget (Jf. Bilag 1)

Vedtaget (Jf. Bilag 2)

Indkomne forslag:

6



Ændring af § 6 i vedtægterne for Lokalforum (Jf. Bilag 3)



Vedtaget

Valg af bestyrelse:


7

Michael Aagaard trak sig / Kim Bargsteen valgt ind i stedet

Valg af suppleant til bestyrelsen:


8

Kim Bargsteen trak sig / Steen Sakstorp valgt ind i stedet

Valg af bilagskontrollant:


9

John Fredslund er genvalgt

Valg af suppleant til Bilagskontrollant:


10

Henrik Møllegaard er genvalgt

Eventuelt:
a)

Kim Bergsteen tilfreds med at samarbejdet med Holbæk Kommune fungerer

b)

Om ’Skrald & sild’, søndag d. 22.4.18.


Skolen vil støtte op om samling af affald (har desuden et internt skraldesystem).



Kundby Lokalforum vil belønne skolens børn for deltagelse i oprydningen,
så at de kan se, hvor meget skrald de har samlet.

c)

d)

e)

Kritik af svineriet i skoven bag Brugsen


Bør skoven ryddes?



Bør man sætte en skraldespand ved stien i skoven?

Tilbud om teater i Forsamlingshuset til borgerne i Kundby


Kun 30 tilmeldte



Er der grundlag for at fortsætte tilbuddet?

Om tryghedsambassadør:


Ikke stemning for at samarbejde med politiet via en tryghedsambassadør,
fordi det kunne skabe mistillid i lokalsamfundet (jf. sogneråd)

f)

Renovering af branddammen:


Branddammen vil koste ca. 90.000 kr at renovere, fordi stenene på siderne
er ved at skride



Lokalt projekt. Er ikke berettiget til tilskud. Der søges fonde.

Bilag 2

Generalforsamling i Kundby Lokalforum
19. marts 2018 – kl. 19:00-21:00 i Kundby Forsamlingshus
Bestyrelsens beretning v/formanden
Det er en fornøjelse at afholde den første beretning af arbejdet i Kundby Lokalforum, idet vi jo som
bekendt blev stiftet for 1 år siden.
For en ordens skyld vil jeg understrege, at Lokalforum i Kundby fungerer som en slags
”paraplyorganisation”, hvor alle foreninger, interesseorganisationer og arbejdsgrupper kan mødes og få
støtte og opbakning til initiativer og udvikling af deres aktiviteter. Som sådan varetager Lokalforum en
række koordinerende opgaver i forhold til det frivillige arbejde i lokalområdet, og er et informerende og
koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger og
institutioner i lokalområdet. Det er også en forening, der støtter den åbne debat om lokalområdet og
forsøger at samle og koordinere lokale synspunkter for at understøtte lokalområdets interesser. Alle i
området kan vederlagsfrit være medlem.
Bestyrelsen står for tilrettelæggelse og afvikling af Borgermøder. I 2017 har vi holdt 4
bestyrelsesmøder og 2 Borgermøder, hvilket nok vil blive niveauet fremover.
Der sker altid noget i Kundby. Alle foreningerne er utroligt aktive og det vil tage lang til at remse alle
de tiltag op, der sker på et år – så her er hvad Lokalforum har haft ansvaret for.
Kommunikation
Bestyrelsen for Lokalforum sørger for at infoskærm, Facebook, maillisten og hjemmesiden er opdateret
med de mange tiltag. Samarbejdet med foreningerne har fundet et godt niveau og redaktør-modellen
fungerer fint (alle foreninger har en redaktør på Kundby Lokalforums FB side).
Madklubben
Alle i Kundby kan melde sig til frivilligt at lave mad og invitere byen til spisning i Forsamlingshuset. I
2017 har vi haft 2 velbesøgte Madklubber i februar og oktober – ca. 70 deltagere pr. gang og det er
både hyggeligt og sjov.
Brugerrådet
Kundby Lokalforum tager initiativ til det årlige møde mellem Foreningerne og Kundby Friskole og
Børnehus. På mødet diskuteres forskellige aftaler mv. – der skrives referat af møderne og de kan
læses på hjemmesiden under referater.
Aktuel aktivitet: Peter Bigaard har fremsat et forslag om en overdækket terrasse ved foreningslokalet
og Lokalforum har søgt 20.000 kr. fra Holbæk Kommunes Aktivitetspulje. Ansøgningen er godkendt og
projektet vil blive sat i gang når vejret arter sig.
Hjertestarter
Henover sommeren blev vi kontaktet af et firma, der ville sælge aktier i en hjertestarter ved Brugsen.

Det var temmelig uigennemskueligt og da Stavnskær Elektrik sideløbende valgte at montere en
hjertestarter udenfor, valgte bestyrelsen for lokalforum at afbryde samarbejdet med dette firma. Vi har
nu søgt Tryg Fonden om at få flyttet hjertestarteren på skolen udendørs. Vi forventer svar ca. 1. juni
2018.
Skrald og Gode Sild
Dette frivillige arrangement, som har fokus på forårsoprydning i Kundby, afvikles på fineste vis af John
og Lind – og Lokalforum bakker op økonomisk til spisningen. I 2017 var det 2. april og der var god
opbakning fra lokalsamfundet til opgaven. I 2018 finder arrangementet sted 22. april.
Borgmester på besøg
Den 15. maj fik Kundby besøg af borgmester Søren Kjærsgaard og bestyrelsen inviterede ham til at se
de nye festlokaler på Vognserup og til at besøge Kundby Friskole. Eleverne ville meget gerne vide,
hvad en Borgmester får i løn . Besøget sluttede i Brugsens baglokale, hvor alle kunne kigge forbi og
få en træstamme og en snak med Søren. Det var en god dag og hyggeligt med en borgmester, der
også kan sætte sig på en ølkasse og møde borgerne i øjenhøjde.
Kundby Fitness Park
Lokalforum har betalt et mindre beløb for nogle små-reparationer og forsikring. Der er fast træning
hver tirsdag kl. 15 med en frivillig træner og alle er velkomne (se Fitnessparkens Facebook side).
Kundby Dagen
Lokalforums største opgave er afholdelse af Kundby Dagen, men med kæmpe opbakning fra samtlige
foreninger, virksomheder og beboere, er det en fest, hvor vi viser, at fællesskabet betyder noget, at
der er plads til alle og at vi elsker at feste sammen. Gennemførelsen af Kundby Dagen varetages af
frivillige.
Den 4. Kundby Dag, den 10. juni 2017, blev en smeltedigel af aktiviteter – og blev besøgt af P4
Sjælland og TVØst på dagen. Kundby Dagen 2018 afholdes 2. juni og vi har fået tildelt 10.000 kr. fra
eventpuljen fra Holbæk Kommune.
Gadekærsbanden
De grønne fingre og flasker luftes, når Gadekæret rengøres nogle gange om året. Gadekæret
vedligeholdes ene og alene af frivillige og det er altid flot og præsentabelt i 2018 vil vi arbejde med at
skaffe penge til en større renovering, i det kanter m.v. trænger til at blive rettet op.
Sti-Lauget
Vi stiftede et lille udvalg i August, som har dokumenteret forskellige vandreture i og omkring Kundby.
Turene kan hentes på hjemmesiden under fanen Lokalforum/Arbejdsgrupper/Sti-Laug. Kundby deltog
endvidere i den landsdækkende Vandrefestival med 2 ture og der var ca. 100 deltagere, hvilket var
meget overraskende og dejligt.
Aktivitetspuljen
I September 2017 besluttede Kundby Lokalforum at give foreninger, enkeltpersoner, idemagere mv.
mulighed for at søge op til 5.000 kr. til igangsætning af aktiviteter af almen interesse for hele
lokalområdet. Vi har modtaget 2 ansøgninger i 2017, som blev godkendt i 2018 – til hhv. Kundby
Dagli’Brugs (støtte til juleaktiviteter) og til Lokalhistorisk Arkiv (støtte til scanner). Bestyrelsen for
Kundby Lokalforum vil gerne bede jer huske denne mulighed for støtte, hvis du/I vil arrangere et
foredrag, en musik event el.lign.


Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningerne i byen for alle de dejlige, frivillige timer, der
lægges i vores skønne Lokalforum hvert eneste år. Det fås ikke bedre.
Bilag 2:

Bilag 3:

