Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag d. 3.9.18, kl. 19 hos Susanne
Til stede: Søren, Susanne, Lind & Mia. / Ikke til stede: Kim
Dagsorden:
1. – Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6.6.18 - Godkendt
3. - Status ift. daglig drift v/ Lind


Kassebeholdning: 69.656,87 kr. (minus de 20.000 til terrassen ved
foreningslokalet



Fået tilskud til Kundbydagen fra kommunen på 10.000 kr.



Stadig gaver fra tombolaet på Kundbydagen. Indgå i senere arrangement.

4. - Sager til drøftelse
a. – Brugsens Borgermøde holdt på skolen


Stor fremmøde (120 personer) og livlig deltagelse i diskussionerne

b. Indhold af borgermødet d. 10.9.18.


Susanne sender program for borgermødet på skærmen i Brugen, til
foreningerne og lægger den på hjemmesiden (Kundby Lokalforum)



Indhold:
o

Intro og diskussion af Holbæk Kommunes repræsentant: Brian /
ansvarlig for borgerservice & kultur- og fritidsaktiviteter (Jf. bilag
1).

o Intro og diskussion med den nye fællesskaber Mette Bruun
Pedersen (Jf. Bilag 2).
o Evaluering af Kundbydagen
o Grundet ombygning af forsamlingshusets køkken serveres der
kun øl og vand
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o Udkast til aftenens program:

c. – Fællesskaber Mette Bruun Pedersen - (Jf. pkt 4b + bilag 2)
d. – Evaluering af cykelløb gennem Kundby d. 12. august


Manglende interesse fra foreninger og borgerne fra Kundby

e. – Holbæk kommunes udvalg: PULO + Lokalområdets udviklingspulje


Orientering og diskussion ved borgermødet (Jf. Bilag 3

f. – Frivillig Fredag


Fredag d. 25 sept. Afholder kommunen et arrangement for de
’frivillige’ i kommunen fra kl. 14 – 21:30. Billetter kan hentes hos
Susanne.

g. – Hjertestarter


Kassen til hjertestarteren på skolen er ankommet



Borgerne vil få tilbudt et kursus, når Susanne har lavet aftaler om
undervisning.

h. - Fibernet / FIBIA + Bredbåndspulje (Bilag 4 + 5)


Tom Højmark inviteres til at give en opdatering om bredbåndspuljen til
Borgermødet

i. – Ny webmaster for Kundby Lokalforums hjemmeside


Per Weinrich er ny webmaster
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5. Nyt fra underudvalgene
a. – Gadekæret


Afventer tilbud om renovering af gadekæret + svar fra sponseransøgning

b. – Vandrefestival.


Kundby har været vært for 3 vandringer, som alle har haft stor tilslutning

c. – Overdækning / halvtag ved foreningslokalet


Susanne indkalder til møde

6. Foreninger
a. Fodbold


Jakob Rye Ganderup stiller op til formandsposten for Kundby
Idrætsforening



Ønsker at styrke ungdomsarbejdet

7. Andet:
a. Udstykninger i Kundby


Kommunen mener det er for dyrt pr. grund at byggemodne i Kundby



Tages op til diskussion på borgermødet

8. – Datoer for møder i efteråret 2018
a. Bestyrelsesmøder + hvor


D. 12.11.18 kl. 19 hos Lind

b. Borgermøder


D. 26.11.18 kl. 19 i Forsamlingshuset.



Der serveres gløgg og æbleskiver
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BILAG 1 - Borgermøde

Bilag 2 – fællesskaber
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BILAG 3 - Lokalområdets udviklingspulje

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) at støtte borgernes
arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har
Kommunalbestyrelsen afsat 300.000 kroner til uddeling årligt.
Kriterier
Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:
bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
kommer det lokale fællesskab til gavn
kommer en bred kreds af borgere til gavn
Desuden gælder det at:
der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til
vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en
forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
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der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk
eller ulovligt indhold
det i budgettet er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af
frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af
egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner
Hvem kan søge?
Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og
andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen.
Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.
Hvordan kan man søge?
Der søges via ansøgningsskemaet, som udfyldes og sendes på mail til faelles-skaber@holb.dk.
Ansøgningsskema (Word)
Ansøgningsskema (PDF)
Når der indsendes en ansøgning, skal der altid medsendes en "Erklæring til puljeansøgning, hvori det
oplyses, om der er søgt penge i andre puljer. Erklæringen findes i boksen på højre side.
Frist for indsendelse af ansøgninger
Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. september 2018. Hvis der ønskes sparring på en
ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed. Få kontakt med en fælles-skaber på mail faellesskaber@holb.dk eller via linket nederst på siden.
Hvordan fordeles pengene?
Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de
projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den
endelige beslutning.
Lokalområdernes Udviklingspulje uddeles hvert år i fire lige store bevillinger à 75.000 kroner. For at et
projekt skal kunne i betragtning til en bevilling på 75.000 kroner, skal det have en samlet projektsum
på mindst 125.000 kroner.
Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 15. oktober 2018.
Når et projekt modtager midler
Der sendes et bevillingsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler, hvori vilkårene
for tildelingen beskrives. Vær opmærksom på følgende:
Pengene bliver først udbetalt, når ansøger anmoder om det. Pengene kan udbetales på forhånd eller
efterfølgende som refusion
Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-nummer
Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet inden for to år efter at beløbet er
bevilget
Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning
Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater
videre til Holbæk Kommunes øvrigt lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et
arrangement for lokalområderne
Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
Såfremt et projekt har behov for tilladelser fra Holbæk Kommune for at kunne gennemføres, vil
pengene ikke blive udbetalt, før disse tilladelser er på plads
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De fire ansøgere, der modtager bevilling, vil samtidig blive tilbudt ekstra proceshjælp fra fællesskaberne til deres projekt.
De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget få et tilbud om sparrig fra en fællesskaber ift. at fine alternative finansieringsformer og ift. at kvalificere ansøgningen yderligere til en evt.
fornyet ansøgning året efter.

BILAG 4 - Referat af møde om Fibernet den 18.6.18 på Lodskovvej 4
Tilstede:
Fra Vognserup: Martin Vest, martivest@gmail.com
Fra Trønninge: Tom Heimark tom@heimark.dk
Fra Lodskovvej: Per Hagemann per@phing.dk og Lena Moe lena.moe@gmail.com
Fra Kundby: Ib M. Rasmussen ihr@tdcadsl.dk, Bjørn Fabritius buffermand@gmail.com og Klaus Stolshøj
stolshoj@gmail.com
Fra Thorslunde: Thomas A Lindgren mail@awesome.tl
Fra Fibia: Kim Elbæk Petersen
Lena Moe byder velkommen til mødet.
Baggrundsoplysninger:
Lena er valgt som områdets repræsentant i SEAS-NVE og fortæller indledningsvis, hvordan SEASNVE´s repræsentantskab har fulgt med- og diskuteret fibernet udviklingen siden el-ledningerne blev
lagt i jorden og i den forbindelse lagde man mange steder (men ikke alle) også gadebelysning og fiber
i samme gravearbejde. En stor og langsiget investering i infrastruktur. SEAS-NVE er et andels selskab,
som har et socialt ansvar og samtidig er en stor forretning, som skal klare sig i en meget skarp
konkurrence. Det er krydsfeltet, - også når vi snakker fiber til tyndt befolkede områder. Det skal kunne
betale sig for Fibia, men det sociale ansvar for at få tyndt befolkede områder med, skal også
tilgodeses. (Fibia er navnet på SEAS-NVE og NRGis fælles fibernet selskab.)
Lena betragter sin egen rolle i denne sammenhæng, som den, der har samlet i gangværende initiativer
fra Vognserup, hvor Martin og Hans Chr. Teisen har lavet noget benarbejde, fra Trønninge og
Thorslunde, som tidligere har forsøgt at samle lokalområdet, men manglede respons fra SEASNVE/Fibia og Kundby, som tidligere har forsøgt 2 gange, men hvor der ikke var nok tilslutning. Lena er
ikke fibernet ambassadør, men vil følge projektet fra sidelinien med henblik på politisk i
repræsentantskabet at kunne fremføre mere principielle synspunkter på måden SEAS-NVE / Fibia
arbejder på: fordele og ulemper – forbedringsmuligheder.
Faktuelle oplysninger:
1. Fibia tilbyder fiber til afgrænsede områder, hvor fibernet ambassadører laver benarbejdet med
at få folk til at tilmelde sig fiber tilslutning. En fibertilslutning koster 2000 kr pr husstand og 6
måneders binding til internet.
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2. Statens fibernet pulje til tyndt befolkede områder er en anden måde at få fibernet til et
lokalområde. Her vil en tilslutning koste 4000 kr og opefter og konkurrencen om at komme i
betragtning er meget hård. (iflg Kim, Fibia)
3. På den baggrund var de forsamlede ikke i tvivl om at Fibias tilbud var attraktivt og værd at gå
videre med og alle fremmødte var indstillede på at gøre et benarbejde for at få lokalområderne
med.

På dagens møde blev lavet en slagplan med tilhørende tidsplan:
1. Kim fra Fibia er under hele projektet gruppens kontaktperson indenfor Fibia
2. Der skal kun være een kontakt person fra gruppen til Kim, det blev Tom Højmark
3. På mødet fik vi groft afgrænset det område, der skal arbejdes videre med: Lodskovvej,
Trønninge, Vognserup, Kundby, Marke og Thorslunde.
4. Kims opgave er at beregne en rentabilitet i det, som gør det muligt for Fibias ledelse at
godkende projektet. Det er Fibia der endeligt laver afgrænsningen.
5. Når Kim har lavet sine beregninger, går sagen videre til godkendelse i Fibias ledelse. Det kan
tage op til 6 måneder. I denne periode skal fibernet ambassadørerne holde sig i ro, eller
blot snakke om, at området inden så længe bliver tilbudt fibernet, men ikke gå i detailler med
det, fordi vi først får salgs strategien lagt i samarbejde med Fibia, når projektet er godkendt og
kampagnen begynder.
6. Når salgskampagnen begynder, dvs sidst i det gamle år eller først i det nye, vil den løbe
over 6 uger.


Her vil vi få at vide hvormange % tilslutninger/succesmål, vi skal op på før projektet kan
gennemføres.



Der vil blive oprettet en hjemmeside, så lokalområdet kan følge med i udviklingen.



Fibernet ambassadørerne vil på møde med Kim blive udstyret med kampagnemateriale og
argumenter og regler for privatlivets fred/persondatalov mm.



Det er i starten af kampagnen, at man skal holde informationsmøder og henvende sig til
husstande mm.



Når fibernet ambassadørerne er godt i gang med arbejdet, vil Kim også deltage med sin
kampagnevogn, der hvor der er brug for det.



Fibernetambassadørerne skal samarbejde og solidarisk arbejde i alle områder for
at komme i mål.



Tom Højmark er koordinator sammen med Kim fra Fibia, så man skal igennem Tom,
hvis man vil spørge Fibia om noget.

Når kampagnen er færdig og vi forhåbentlig er nået i mål, så kommer der en ny ventefase.
Leverandørerne, der skal grave og installere har ventetid. (Her ved borgerne at de skal have fiber og
har givet bindende tilsagn om at de vil være med.).
Det forventes at fiberen vil være installeret og klar til brug i sidste halvdel af 2019.
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Referent Lena Moe / 19.6.18
Herefter er det Tom Højmark, der er tovholder.

Bilag 6 – Bredbåndspulje
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BILAG 7 - Trygfonden
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