Referat af borgermødet d. 10.9.2018 i Kundby Forsamlingshus
Til stede: 31 borgere + 3 repræsentanter fra Holbæk Kommune

Velkomst v/ Susanne


Information om, at Svend Erik Saksund er død
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Nekrolog oplæst v/ Søren + 1 min stilhed

Præsentation af mødets indhold v / Susanne (Jf. planen øverst i referatet)


Forsamlingshusets køkken er ved at blive renoveret, har bl.a. modtaget
50.000 kr. fra kommunen



Skab til opsætning af hjertestarter udendørs er ankommet. Søren
Stavnskjær vil opsætte den. Desuden har vi 15.000 kr. til kursus i at
bruge hjertestarteren. Susanne er ved at undersøge mulighederne.



Kundby har deltaget i vandrefestivalen med tre ture. Er gået over al
forventning



Kommunen har bevilget 20.000 kr. til overdækning af terrasse ved
foreningslokalet på skolen. Afventer dato fra de ansvarlige for byggeriet
og derefter vil Susanne indkalde til møde.



Fællesspisning er aflyst i oktober pga renovering af køkkenet i
forsamlingshuset. Støtteforeningen for Friskolen vil evt. overtage
arrangementet.

Økonomi v/ Lind:


Beholdning: 69.656,22 kr. (incl. De 20.000 til overdækning ved terrassen
til foreningslokalet)



Kundby Dagen gav et lille underskud. Minus Kr 2504,35



Kundby Lokalforum har støttet Brugsen med 5000 kr til julearrangement



Kundby Lokalforum har støttet det lokalhistoriske arkiv med 1000 kr til en
scanner



Efterlyser ansøgere til Lokal Forums støttepuljer til lokale initiativer

Brian Ahlquist - leder af Holbæk kommunes fællesskaber


Ønskede at høre borgerne om hvordan man bruger fællesskaberne. Hvor
kendt er man med muligheden for brug af fællesskaberne? Hvordan bliver
de / kan de anvendes? Og efterlyste gode ideer.



Brian Ahlquist foreslog, at man ser fællesskaberne som en vejleder ved
opbygning og vejleder i gennemførelse af projekter og aktiviteter. Men at

2

en fællesskaber også kan være en idé-sætter og vejviser til udvikling af
dialog mellem lokalområdet og kommunen.
o Svarene på mødet angav, at det er primært Lokalforum, der
henvender sig til fællesskaberne
o Der er ikke stor viden om tilstedeværelse af fællesskaberne, men at
dem, der har været i kontakt med fællesskaberne er tilfredse med
samarbejdet
o Brian foreslår at man også skal se fællesskaberne som nogen, der
udfordrer lokalområdet og som inspiratorer om fx hvad der sker i
andre lokalområder. Altså at fællesskaberne er mere offensive
samarbejdspartnere, der ikke kun afventer lokalområdets
henvendelser og behov.
o Brian foreslår også, at man kan se fællesskaberne som
samarbejdspartnere på tværs af lokalområderne, med fokus på
fælles projekter.
o Brian foreslår også at man ser på hvad der har fælles interesse i
lokalområdet og styrker det ved at foreninger og interessegrupper
samarbejder. Fx har et fælles mål om at styrke forsamlingshuset til
fælles bedste og målrette ansøgninger om økonomisk støtte og
aktiviteter til dette formål. Et eksempel herpå er det, der foregår i
Hagested. Men der er også et nøde i Stor Merløse, som handler om
at skabe kommunikation.
o Brian spurgte til ’tordenskjolds soldater’ og hvordan man indtænker
nyt blod til udvikling af aktiviteter i Kundby. Der var en diskussion
om, hvordan man inddrager nye borgere i Kundby, og der kom
forslag som at invitere nye borgere til fællesspisning og Kundby
Dag. Der var også et forslag om at Mette (den lokale fællesskaber)
var obs på nye tilflyttere.
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Brian Ahlquist spurgte til lokale ønsker. Gerne tænke 2-3 år ud i
fremtiden:
o Ny P-plads ved Brugsen, fordi den også anvendes i forbindelse med
arrangementer i forsamlingshuset, byfest m.m. og efterlyser at
kommunen deltager ved vedligeholdelse af p-pladsen ved Brugsen.
o Ny P-plads ved Friskolen, fordi den nuværende kapacitet er for lille.
De manglende P-pladser hæmmer skolens aktiviteter,
gennemkørende bil- og bustrafik. Det foreslås at inddrage noget
jord, der støder op til friskolen.
o Denne snak førte til et ønske om udstykninger. F.eks. 3-5 grunde
ved Møllevej. Kommunen opfordres til at lave en ny lokalplan nord
for Trønningevej, fordi området er bedre til udstykning end den
gældende lokalplan. (Søren (tidligere borgmester) foreslår, at man
ser på den kommuneplan, der var under udarbejdelse for 4 år siden). P.t.
er der 2 byggegrunde, men de ligger i et sumpet område, hvor det
vil koste 500.000 kr at byggemodne pr. grund.
o Borgerne efterlyser også feedback fra kommunen på sager, der er
indsendt til kommunen. Brian foreslår, at borgerne bruger Mette
(den lokale fællesskaber)
o Borgerne påpeger, at ungeområdet er forfordelt ift byen Holbæk ift
muligheder om aftenen; spørger til muligheder for unge i Kundby.
o Brian vil forhøre sig om en kommunal busordning, så at de unge i
Holbæk har mulighed for at deltage i arrangement for unge i
Holbæk.
o Borgere, som frivilligt vedligeholder Gadekæret, beder kommunen
om hjælp til oprettelse af kanter samt manglende vandtilførsel.
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Mette Bruun Pedersen – fællesskab for lokalområdet i Kundby. Placeret i
området ’Vækst- og bæredygtighed’ (tidligere teknisk forvaltning)
Præsentation af kommunens puljer til økonomisk støtte:


PULO



Bredbåndspulje. Ansøgning inden d. 31.10. Puljen er på 250.000 kr.



Landsbyfornyelse. Der er 800.000 kr. For at søge skal man være
ejendomsejer. Puljen kan ikke søges til forbedring af eget hus, men til
forskønnelse til fælles bedste, glæde og fordel for byens borgere



’Rum til fællesskab’. Der er 4 mio.
o Fokus på fællesskab (fx til rekreative områder, streetbasket ol.)
o Der tildeles punge 2 x pr. år. I maj + i oktober. Næste gang er d.
21.10. På ansøgninger over 100.00 er der medfinansiering.
o Ansøgninger til forsamlingshus kræver 50% medfinanciering
o Der kan ikke søges til drift og vedligeholdelse, men man kan søge
om støtte til frivillig arbejdskraft (100 pr. time) og til lån af
maskiner.



Politisk udvalg.
o Hjælpeprogram for at afhjælpe negativ udvikling



Fællesskabspulje
o Løse fælles udfordringer
o Der er 20.000 kr. i puljen



SE ALLE PULJER PÅ HJEMMESIDEN
o Kultur og Fritid / Holbæk.dk
o Under foreninger og fællesskaber



Fundraising
o Det er ikke en kommunal pulje, men fællesskaberne kan hjælpe
med at finde ud af at søge, hvor og hvordan



Lokalrådsmøde / inspirationsmøde d. 24.9 kl. 17-20



Ønske fra borgerne: Et kursus i facebookbranding som teach-the-teacher
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Eventuelt:


Forskønnelsesudvalget under Kundby Lokalforum har opgivet at gøre
mere ved de parkerede biler ved Bygaden 21.
o Forslag om at lave en stribe i Bygaden, men det er kompliceret og
skal først undersøges juridisk og til høring hos de andre borgere i
Bygaden.



Kundby Dagen. Stor tilfredshed. Susanne bad om at man 2-og-2 kom
med ’plus’ og ’minus’ + ideer.
o Et særligt problem er Kirkebakken på Kundby Dagen. Meget trafik
og farlig pga at man kører hurtigt ned ad bakken. Man må ikke bare
lukke den eller sætte flagposter, men kommunen har ’trafficofficials’
som er uddannet til det.



Om bredbånd og Fibernet v/ Claus Stolshøj
o Fibernet ligger forberedt i Kundby, men ikke uden for selve byen (fx
Trønninge og Vognserup og Marke)
o Fibia tilbyder indlæggelse af fibernet for 2000 kr. pr. husstand + 6
måneders abonnement
o Snart møde om det.
o Fibernet har større kapacitet end bredbånd.
o Kan påvirke huspriserne på længere sigt.
o Positiv tilslutning fra deltagerne på borgermødet



Frivillig fredag.
o Kommunen inviterer 300 frivillige fra Holbæk Kommune til et
arrangement på El-værket i Holbæk d. 28.9.18 kl. 14:30 – 21
o Susanne har 5 billetter til frivillige i Kundby



Jakob Rye Ganderup stiller op til formandsposten for Kundby
Idrætsforening til marts
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o Planlægger et særligt fokus på de små og efterlyser hjælpere til
’lege med bold’
o Fællesskaber vil undersøge, hvad der er sket med de 250.000 kr.
som var bevilget af kommunen til renovering af klubhuset ved
fodboldbanerne.
NÆSTE BORGERMØDE ER D. 26.11.18


Dagsorden udsendes midt i november 2018



Alle er velkomne til at indsende forslag til bestyrelsen for Kundby
Lokalforum – senest d. 12.11.18 (bestyrelsesmøde)



HUSKE at invitere Lars fra Holbæk Kommune til næste møde
Referat af mødet tegnet af Kim Barksteen
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