
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 

Onsdag d. 6.6.18, kl. 19 

Hos Mia / Enghaven 9 ved Thorslunde 

 

Deltagende medlemmer af bestyrelse: Lind, Søren, Susanne & Mig. Kim kunne ikke 

deltage. 

 

Dagsorden: 

 

1. – Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

 

2. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18.4.18 (Bilag 1) - Godkendt 

 

3. - Status ift. daglig drift v/ Lind 

 Kassebeholdning 63.878, 22 kr. 

 Udgifter til Kundbydag mm er endnu ikke fratrukket 

kassebeholdningen – ej heller de 20.000 til overdækning af 

foreningslokalet og øl og vand til generalforsamlingen. Endnu ikke 

modtaget regning fra forsamlingshuset 

 Formodentlig er kassebeholdningen 35-40.000 kr. når alt er betalt 

 

4. - Sager til drøftelse 

a. – Sikkerhedsambassadør 

 Thomas kommer med information herom til næste borgermøde d. 

10.9.18 

 

b. – Evaluering af Kundby Dagen 

 Dagen gik forrygende. Omkring 2000 besøgende 

 Ikke så mange i kirken, fordi der var andre arrangementer i byen (fx 

rund fødselsdag) 

 Mangler P-pladser + skiltning ift P-pladser. + skiltning om at køre med 

omtanke ned ad kirkebakken. Snakke med Arne Helgogaard om at 

måtte parkere ved hans gård. 

 Søge om at lukke kirkebakken til boder - ??? 

 Nyt skilt om byfesten (det gamle blå trænger til fornyelse) 



 Arrangementet (cirkus) for de mindre børn var meget godt. 

Vogneserup have 45 besøgende 

 Aftenfesten gik godt. 

 Økonomien i overensstemmelse med budget 

 Ikke meget presse 

 Lind modtaget bilag fra Susanne, så at Susanne kan lave opgørelse og 

informere / afregne med kommunen om økonomien  

 KUNDBY DAG 2019 = 25. MAJ 

 

c. - Indhold til borgermødet d. 10.9.18 kl.  

 Brian Ahlqvist (rep. For kommunen + fællesskaberne). Bl.a. snakke om 

byggemodne grunde o.l.) 

 Thomas informere / snakke om, hvordan en sikkerhedsambassadør 

kan fungere i Kundby 

 Evaluering af Kundbydagen + komme med ideer / initiativer til næste 

Kundby Dag 

 Foreningerne præsenterer ideer og initiativer ift deres virke i Kundby 

 

d. – Cykelløb gennem Kundby d. 12. august 

 Den 12. august er der cykelløb, som fører cykelrytterne 7 gange 

igennem Kundby 

 Opfordring til at Brugsen laver et marked og at forsamlingshuset 

deltager med grill + grillmad 

 Frivillige borgere + foreninger opfordres til at deltage i det praktiske 

arrangement 

 

5. Nyt fra underudvalgene 

 

a. – Gadekæret 

 Projekt til ca. 100.000 kr. 

 Jan Kruuse er i gang med at lave et tilbud 

 

b. Haludvalget:  

 Invitere borgere til et møde om bygning af overdækning (halvtag) ved 

foreningslokalet. Alle kan melde sig som frivillige. 



 

6. Foreninger 

 

7. Andet: 

a. Holbæk Kommunes udvalg = Projektudvikling for udvikling af 

lokalområderne (PULO) vil invitere borgere / lokalforaerne i kommunen til 

diskussioner om inddragelse af borgerne i lokalområderne. Nærmere 

information følger… 

 

8. – Datoer for møder i efteråret 2018 

a. Bestyrelsesmøder for bestyrelsen for Kundby Lokalforum 

 Mandag d. 3.9.18 kl. 19 hos Susanne 

b. Borgermøder 

  Mandag d. 10.9.18 i forsamlingshuset. Indkaldelse følger snarest 

 

 
 

 

  
 

 


