
 

 

Referat af Kundby Lokalforums generalforsamling i Foreningslokalet d. 

18.3.19 kl. 19 – 20 

14 deltagende. Til stede var også Holbæk Kommunes fællesskaber: Mette 

  

  

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere – Jørgen Steensbjerg (dirigent) + Claus 

og Lars (stemmetællere) 

 

2.  Valg af referent – Mia 

 

3. Bestyrelsens beretning (herunder aktiviteter i 2018 og præsentation af 

aktiviteter i 2019) – v/ Susanne (formand), beretningen blev godkendt (Jf. 

Bilag 1) 

 

4. Fremlæggelse af regnskab – v/ Lind. Regnskabet godkendt (Jf. Bilag 2). 

 

5. Indkomne forslag - ingen 

  

6. Valg af bestyrelse  

a) På valg er i 2019 (ulige år / formand og sekretær): 

 Susanne Knudsen (modtager genvalg) - genvalgt 

 Mia Tiedtke (modtager genvalg, men er åben for at stille sin plads til rådighed 

for andre interesserede) – genvalgt 

 

b) Valg af suppleant til bestyrelsen 

 På valg er Steen Sakstorp – substitueret af Benny Jensen 



 

c) Valg af bilagskontrollant 

 På valg er John Fredslund – Genvalgt 

 

d) Valg af suppleant til bilagskontrollant 

 På valg er Henrik Møllegaard – Genvalgt 

 

9. Eventuelt – Punktet kan kun debatteres – henstillinger kan ikke vedtages. 

 

a. Diskussion: Hvordan kan samarbejdet mellem Lokalforum, foreningerne og 

borgerne forbedres?  

 Bestyrelsen i Kundby Lokalforum besøger foreningerne 1 x årligt. Formål 

at styrke samarbejdet mellem foreningerne 

 Tage emnet op på borgermødet d. 8.4.19 

 

b. Hvordan kunne der skabes en fælles kalender for aktiviteter i Kundby, så at 

man undgår overlapning af aktiviteterne? 

 Bestyrelsen for Kundby Lokalforum vil prøve at koordinere 

mødeaktiviteterne, så at man undgår dobbeltbookinger og giver borgerne 

overblik over foreningernes mødeaktivitet. 

 

c. Hvem må bruge informationsskærmen i Brugsen og hvordan gør man? –  

 Susanne udfærdiger en oversigt over hvem og hvordan 

informationsskærmen i Brugsen fungerer. 

 

10. Andet: 

 At der er Madklub d. 9. maj 

 At der er arbejdsweekend i maj på skolen 

 Fibia: Skal indsamle 500 til forhåndstilsagn, for at fibernet kan 

etableres. Tilmeldingen er ikke bindende. 

 

Du finder mødereferater, vedtægter mv. på 

http://kundbyinfo.dk/lokalforum/foreningen-kundby-lokalforum/  

 

Bestyrelsen  

http://kundbyinfo.dk/lokalforum/foreningen-kundby-lokalforum/


BILAG 1 - Årsberetning 

 

 



 



 



 

 

BILAG 2 - Årsregnskab 

 

 


