Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag d. 28.8.19, kl. 18:30
Hos Lind
Dagsorden:
1. – Godkendelse af dagsorden - OK
2. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18.3.19 (Bilag 2) - OK
3. - Status ift. daglig drift v/ Lind
 57313, 62 Kr. (Kassebeholdning)
 Fået hævekort pga nye procedurer i banken
 Fuldmagt (Jf. pkt. 4J)
 Udgift – 3500 kr. til betaling af udgifter i forbindelse med Kundby Dagen
4. - Sager til drøftelse
a. – Aktiviteter og møder i efteråret 2019
 Borgermøde med kommunalbestyrelsen d. 12.9.19
 Bestyrelsesmøde d. 23.9.19, kl. 19 hos Søren
b. - Forberedelse af Borgermøde d. 12.9.19
 Diskutere behov for møder
 Starte kl. 17 med byvandring. Hvis ikke der er interesse, starte kl. 19
 Selve borgermødet er fra 19 - 21
 Susanne udfærdiger et endeligt program, som bliver sendt til
Kommunen (Jf. Bilag 4b)
 Overblik over bebyggelse
 Mødeleder
 Invitere skolen til at komme med et indlæg om deres planer for
udbygning
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c. Hvordan repræsenterer Lokalforum sig ift aktiviteter i lokalområdet (fx
indvielse af skolen)? Donerer vi gaver? Sender ’telegram’? Osv…
 Være opmærksomme på nye tilflyttere + byde velkommen
 Opdatere brochure om Kundby
d. Krav og procedurer i forbindelse med projekter (ansøgning, evaluering +
eksponering ift lokalsamfundet)
 Gennemgang på bestyrelsesmøde = godkendelse
 Skriftlig ansøgning om økonomisk støtte ikke påbudt, fordi det kan være
en forhindring for borgerne, som ikke er vant til at skrive ansøgninger
 Bevilget 7176 kr. til KIF (til borde og bænke)
e. Aktivitetskalender for Kundby Lokalforum - ??
 Borgermøde d. 12.9.19
 Næste bestyrelsesmøde d. 23.9 kl. 19 – på mødet besluttes dato for
næste bestyrelsesmøde
 Fællesspisning? – Mia kontakter Brian (Vognserup)
f. Informationsskærmen i Brugsen
 Mia tilbudt at aflaste Susanne ift hvordan man indlægger indslag på
informationsskærmen. Susanne og Mia mødes om hvordan det kan
gøres i praksis.
 Om udgivelse af folder til borgerne som i Mørkøv – Kim undersøger
mulighed for distributør
 Mia udfærdiger forslag til kalender over aktiviteter i Kundby til
Borgermødet
g. – Samarbejde med foreningerne
 Susanne sende en mail til foreningerne om samarbejde og deltagelse i
borgermødet d. 12.9.19
h. – Evaluering af Kundby Dagen
 Afregning med forsamlingshuset endnu ikke gennemført
 Susanne savner lokal (frivillig) deltagelse ved forberedelse og
eksekvering af dagen
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 Foreningerne bør deltage
 Kundby Dag i 2020 er d. 6. juni
 Indkaldelse til møde for frivillige d. 23. 9. 19
i. – Støtte til KIF
 Indkøb af borde og stole- endelige beslutning vedr. beløb (7176 kr.)
 De indkøbte borde og bænke må ikke bruges til udlejning. Skal stå til
rådighed for almennyttige arrangementer i Kundby. Står opmagasineret
hos Arne
j. - Vandrefestival – afregning
 Kundby har gennemført tilrettelæggelse af 3 ture
k. – Rapport / evaluering af nogle lokalforas aktiviteter (Se Bilag 4L)
l. - Invitation til møder
 Stormøde for alle lokalområder d. 4.9.19 ifm. Aprilfestivalen i 2020 –
Mia deltager i mødet
 Lokalområdetræf d. 16.9.19 – Susanne + Lind + Mia deltager
5. - Andet:
a. – Teaterstykke d. 10.10 (Holbæk Teater) om ’Pigen i Kundby’. Billetpris
90 kr.
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BILAG 2
Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Fredag d. 15.3.19, kl. 15
Hos Susanne
Dagsorden:
6. – Godkendelse af dagsorden - Godkendt
7. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 21.1.19 (Bilag pkt. 2) Godkendt
8. - Status ift. daglig drift v/ Lind


- Kassebeholdning: 55.243,34 kr.



- Har modtaget 16.000 kr. i tilskud fra Holbæk Kommune



- Madklubben gav 690,- kr. i overskud (for salg af lodder af gaver ved
sidste fællesspisning). Susanne stopper med at fører regnskab for
madklubben. Overtages af Lind.

9. - Sager til drøftelse
m. – Forberedelse af Borgermødet d. 8.4.19
4a1 - PULO & Mette (fællesskaber)


PULO er inviteret. Alle interesserede borgere bliver også inviteret til
at deltage



Usikkerhed omkring Mettes deltagelse, fordi hun er optaget af et
projekt i Regstrup

4a2 - Byggegrunde (Jf. Bilag fra referatet i bestyrelsesmødet pkt. 4a2)


Uddybning efter møde d. 8.4, hvor PULO er inviteret til byvandring
og besigtigelse af diverse områder.

n. – Kundbydagen d. 25.5.19
4b1 - Bl.a. muligheden for teater (Jf. Bilag til pkt 4b)
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Andre ideer: skærsliber og bolchekoger

4b2 – Underskudsgaranti – er modtaget
Møde om Kundbydagen onsdag d. 20.3.19 kl. 19
o. – Forberedelse af generalforsamlingen (Jf. Bilag til pkt. 4c)
4c1 – Det formelle (hvem gør hvad?)


Dirigent: Jørgen Jensen



Sekretær: Mia Tiedtke

4c2 – Diskussion: Hvordan kan samarbejdet forbedres?
4c3 – Fælles kalender


Undersøge muligheder. Bl.a. Googlekalender

p. – Vandrefestival i Holbæk Kommune (Jf. Bilag til pkt. 4d)


KLF har modtaget penge til afholdelse af Holbæk vandrefestival og
KLF er dermed vært for vandrefestivalen

q. – SKVULP
r. – Forsamlingshuset


Vedtaget et forslag om, at Kundby Lokalforum betaler 500,- kr. i
tilskud til forsamlingshuset i forbindelse med afholdelse af
madklubben (til el, vand og vedligeholdelse).

10.

- Andet:


Forårsrengøring – ’Skrald og gode sild’ – 31.3.19.



Mia kommer med forslag til opdatering af info-folderen



Susanne udarbejder regler for brug af infoskærmen i Brugsen og sender
dem ud.
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Bilag 4b
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4L
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Bilag 4m
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