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Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 

Onsdag d. 12.11.18, kl. 19 - Hos Lind 

 

Tilstede:  Lind, Søren, Susanne (referent) 

Fraværende: Mia, Kim 

 

Dagsorden: 

 

1. – Godkendelse af dagsorden  

   Punkt G - Madklub tilføjet under Sager til drøftelse  

 

2. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 3.9.18 - Godkendt 

 

3. – Godkendelse af de underskrevne vedtægter - Godkendt 

 

4. - Status ift. daglig drift v/ Lind 

  Kassebeholdning kr. 45.807,97  

  Seneste udgifter:  

  Støtte til Kundby Forsamlingshus kr. 5.000 

  Udgifter ifm. overdækning til Foreningslokalet kr. 18.500  

   

5. - Sager til drøftelse 

 

a. – Møde om bosætningsstrategi i Holbæk Kommune (Hagested d. 24.10.18) i 

Hagested v/ Lind  

Generelt var der stor utilfredshed fra de 8 lokalområder, der var udelukket 

fra analysen, herunder Kundby. Vi besluttede at diskutere sagen nærmere på 

kommende Borgermøde.  

 

b. - Om fremtidens bosætningsstrategi (Kommuneplanen 2013) v/ Søren (Bilag 

5b; + oplæg fra kommunen, jf. mail d. 23.10.18)…) – Vi gennemgik Sørens 

materiale, som Holbæk Kommune øjensynligt har glemt over tid. Inkluderes i 

snakken med PULO.  
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c. – Ansøgning om økonomisk støtte til em-hætte i Forsamlingshuset – 

Godkendt, pengene er udbetalt.  

 

d. – Overdækning / halvtage ved foreningslokalet  

 Projektet skrider godt frem og forventes helt færdigt inden udgangen af 

november. Økonomisk løber det forventeligt lidt over de 20.000 kr. vi har 

modtaget i støtte. Indvielsen planlægges inden årets udgang.  

 

e. – Fibernet – Intet nyt fra arbejdsgruppen, vi afventer udspil.  

 

f. – Indhold af Borgermødet d. 26.11.18 – flyttes til 27.11.18 – se næste punkt 

 

g. – Madklub – 8. klasse på Friskolen har overtaget arrangement i efteråret, da 

de sparer penge sammen til en tur til Island. Vi afholder Borgermøde i 

forlængelse af Madklubben og inviterer Projektudvalget for Lokalområderne 

(PULO) til at deltage kl. 20. Der udsendes separat invitation.  

 

6. - Andet: 

- Lind orienterede om arbejdet omkring manglende vand i Gadekæret. Møde 

afholdt med Kristian F, Thomas M og Søren S (in absentia). Der mgl. stadig 

tilbud nr. 2 for at Kundby Lokalforum kan søge offentlige Fonde og puljer til 

reparation/renovering af gadekæret. Lind har aftalt med Thomas M, at hans 

firma afgiver et tilbud. En anden mulighed er at få Paw til at sætte et 

kamera igennem de nuværende dræn. Der arbejdes videre.  

 

7. – Datoer for møder i foråret 2019 

a. Bestyrelsesmøder + hvor 

Første bestyrelsesmøde afholdes 21. januar hos Susanne.  

 

b. Borgermøder 

Planlægges på 1. bestyrelsesmøde. 

 


