Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag d. 23.9.19, kl. 19
Hos Søren
Til stede: Lind, Susanne, Søren & Mia. Fraværende: Kim
Dagsorden:
1. – Godkendelse af dagsorden = OK
Tilføjelse: Flytning af hjertestarter (jf. pkt. 5a) og køb af vimpler (pkt. 5b)
2. - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 28.8.19 (Bilag 2) = OK
3. - Status ift. daglig drift v/ Lind


Kassebeholdning: 46537,62 kr.



Alle regninger er betalt



Snakke om, at forsamlingshuset bør være til stede ved borgermøder for at
sælge drikkevarer

4. - Sager til drøftelse
a) – Borgermødet d. 12.9.19 (Bilag 4a)
 God stemning / Lars Quist var engageret
 Susanne opfordrer til at borgere melder sig til en arbejdsgruppe om
ibosætning.
 Kundby Lokalforum vil indbyde til opstarten på arbejdsgruppen
 Rammen for arbejdet er 18 boliger + udstykning af parceller til villaer
 Spørgsmål til diskussion er også: Hvad med kommunens boligstrategi? Får vi
indblik i det materiale, de indsamler? Vil der blive mulighed for indsigelse?
 Spørge Karen Bjerre, hvorfor forberedelse af grunde i Kundby koster 500.000
kr. versus 300.000 kr. i Holbæk
b) – Henvendelse til foreningerne (Bilag 4b)
 Opgradering af listen over foreninger (Bilag 4b2)
 IF: Hvad med de 250.000 kr? (Kultur og Fritid har mundtligt informeret Jacob
Rye om, at de er sparet væk).
 Jf. i øvrigt pkt. 4f ang. Skytteforeningen
c) - Trafiksikkerhedsplan 2020 – 2025 v/ Lind
 Oplæg fra kommunen gælder hele kommunen
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 Kundby havde et ønske om ’vis mig din fart’ – står ikke på
 Lind og arbejdsgruppen arbejder videre…
d) - Fællesspisning v/ Susanne (Bilag 4d)
 Vognserup har planlagt et gourmet-forløb fredag d. 25. oktober og pønser
på underholdning
e) Teaterfestival i april 2020 v/ Mia (Bilag 4e)
 Kundby har allerede lagt billet ind på ’Pigen fra Kundby’
 Er åben for en forestilling mere samme dag
 Skolen er den eneste mulighed (der er lavet aftale)
 Teamet bag teaterforeningen vil være behjælpelig som crew for teatrene
 Mia deltager i møde i Holbæk d. 10.10 på vegne af Kundby Lokalforum
f) Ansøgning fra Skytteforeningen v/ Susanne (Bilag 4f)
 Skytteforeningen afholder møde d. 29.9.19 kl. 12 + beder om økonomisk
støtte til kaffe m.m. Lind deltager i mødet på vegne af lokalforum
g) Procedurer ved ansøgning af midler fra Lokalforum v/ Mia (Bilag 4g)
 Forslag om skema til ansøgning godkendes
 Sendes til foreningerne ift ønsker om støtte


Forespørge foreningerne om behov for et kursus i at skrive ansøgninger til fx fonde. (Lind
tager med til Skytteforeningen)

h) Aktivitetskalender for Kundby v/ Susanne + Mia
 Fortsætte. Forny på en fast ugedag
 Mia kontakter foreningerne om input
i) Folder om Kundby
 Mia + Susanne fortsætter med udarbejdelsen af folderen
5. Andet:
a) Flytning af hjertestarter
 Skabet er sat op.
 Flytningen af hjertestarteren sker d. 2.10.19, om formiddagen af Stavnskær
og Lind og Thomas assisterer
b) Vimpler og flag
 Lind har betalt indkøb af nye vimpler
 Susanne lave opslag om, at man for 300 kr. kan få sat flag op
 Hvis det ønskes, lave et opslag om, at i dag flager vi for ’Rasmus’, fordi…
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Næste møde i Bestyrelsen for Kundby Lokalforum er d. 9.12.19 kl. 19 hos Mia

BILAG 2 – Referat af bestyrelsesmøde
Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag d. 28.8.19, kl. 18:30
Hos Lind
Dagsorden:
6. – Godkendelse af dagsorden - OK
7. – Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18.3.19 (Bilag 2) - OK
8. - 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
9. - 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
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 Invitere skolen til at komme med et indlæg om deres planer for
udbygning
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
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 Afregning med forsamlingshuset endnu ikke gennemført
 Susanne savner lokal (frivillig) deltagelse ved forberedelse og
eksekvering af dagen
 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
 2500 kr. tilbage til kommunen
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
10.

- Andet:
a. – Teaterstykke d. 10.10 (Holbæk Teater) om ’Pigen i Kundby’. Billetpris
90 kr.
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BILAG 4a - Borgermøde
Kundby Lokalforum
Referat af borgermødet d. 12.9.19
Kl. 19 – 20:30 i forsamlingshuset
Deltagere: 24 borgere og 11 politikere og repræsentanter for Holbæk Kommune

DAGSORDEN
1) Velkommen v. lokalforum v/ Susanne Knudsen


Kundby er et lille samfund



Skolen er eksploderet



Lokalplanen fra 2006 – Er den stadig aktuel?

2) Indledning v. Lars Qvist – om borgermøderne og boligstrategien


Kommunen ønsker at lave en boligstrategi



Udfærdiget en rapport – Exometric – som har til hensigt at analysere hvilke typer af boliger, der
er behov for. Og hvor?



Rapporten er kun vejledende og handler ikke om konkrete tiltag



Rapporten beskriver, at der er brug for mindre boliger, seniorboliger, lejeboliger og alternative
boligformer. Ikke parcelområder.



Planstrategi handler bl.a. om grøn omstilling

Uddybning af rapporten Exometric v/ Projektleder Jakob Bonde Pollmann.


Rapporten beskriver befolkningsudvikling og muligheder



Kundby viser vækst ift antal af indbyggere inden for det sidste par år, men viser ingen øgning
af boliger



Med en boligvækst på 2 boliger pr. år kan byen klare befolkningstilvæksten



Flere ældre og færre midaldrende og unge
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Undersøgelsen er udfærdiget på baggrund af 1500 forespørgsler i hele kommunen, hvoraf de
100 har tilknytning til Kundby. Rapporten siger ikke noget specifikt om Kundby og skal ses som
en tendens.



Rapporten fremhæver, at folk der søger til landsbyer søger stilhed og natur.



Rapporten bygger på 3 spor: 1) Udpege specifikke boligområder til udvikling af ibosætning.
Ikke alle lokalområder kan blive imødekommet aht konkurrencen lokalområderne imellem. 2)
Alternative boformer (f.eks. bofællesskaber). 3) Lokal sammenhængskraft og udvikling.

Spørgsmål fra Trafik-udvalget v/ Lind: Hvad med trafikken?


Der kører 1 mio. biler igennem byen årligt. Jakob henviste til, at han kun kunne udtale sig om
ibosætningen og at trafikken var et emne, han ikke kunne udtale sig om. Men han ville lytte.



Spørgsmål fra Susanne Knudsen: Vil Holbæk Kommune støtte socialt- og almennyttigt
boligbyggeri økonomisk udenfor Holbæk by, Dvs. i de små landsbysamfund. – Der blev ikke
svaret.

Indlæg omk. udvikling af Kirkebakken v/ Christian Ahlefeldt Laurvig


Igangsætningen har været forhindret af bl.a. fredning, men at processen vil blive sat i gang
igen inden årsskiftet.



18 boliger á 60 m2.



Kræver godkendelse af fredningsnævnet. Man vil involvere kirken ift fredningszonen og
politikere. Og invitere til borgermøde.

3. DEBAT
a) Kommunen råder bl.a. over to områder – ved fodboldbanen og ved skolen.


Skolen har netop købt et større areal af kommunen ved skolen



Billigere at udstykke ved skolen (Trønningevej) end ved fodboldbanen

b) Kritik af rapporten


Antallet af ældre borgere er stagneret, fordi mange ældre søger til Holbæk og Tølløse pga.
manglende boligmuligheder i Kundby



I stedet er der en øgning af børnefamilier (pga. skolen), som har problemer med at købe
grunde til ibosætning



Man tilskynder kommunen til at ændre holdning til de ældre, fordi der er en ny tendens – d. 4.
alder – under udvikling



Tilskynder også kommunen til at indtænke skoleveje (heri kørsel med lastbiler), kollektiv trafik
(f.eks. til Svinninge og Holbæk)



Ønsker flere lejeboliger til enlige forældre med 1-2 børn

c) Byggemodning og udvikling
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Borgerne må afvente en endelig strategi for ibosætning i kommunen, før der kan komme
konkrete planer på bordet.



Byggemodning i Holbæk for grunde op til 900m2 koster 300.000 kr. I Kundby 500.000 kr. Hvad
vil kommunen gøre ift differencen på 200.000 kr? Hvad er vigtigst ift de små lokalsamfund:
Udvikling eller provenu?



Evt. inddrage interesseorganisationer bag almennyttige boligselskaber. Eller invitere Anders
Larsen ift at snakke projekter i Tølløse



Bede lokalområdet om at komme med input til ideer og forslag

BILAG 4b – Henvendelse til foreningerne

Bilag 4b2
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BILAG 4c

BILAG 4d
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BILAG 4e

10

BILAG 4f
Ansøgning:
Den ons. 18. sep. 2019 kl. 08.43 skrev Kundby Skytteforenning <kundbyskytteforening@gmail.com>:
Hej Lokalforum
Lørdag d. 12. oktober 2019 er der Skydesportens dag der holder vi åben til Kundby man vil have mulighed for at
kunde prøve at skyde GRATIS samt deltage i en konkurrence.
Iden forbindelse jeg gerne høre om Lokalforum vil sponsorer Kaffe samt sodavand til dagen
Der udover vil jeg gerne inviterer jer (Bestyrelsen) til søndags åben d. 29. september 2019
I er velkommen til kl. 12
Svar fra Susanne:

Bilag 4g
Navn på projektet
Dato
Ansvarlig

KIF v/ Navn

Ansøger om
Formål
Tidsplan
Bemærkninger




Borde og bænke opmagasineres hos Arne
Borde og bænke er til brug ved arrangementer i lokalsamfundet

Underskrift

Bestyrelsen i Kundby Lokalforum
Dato
Påtegning
Underskrift
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Bilag 4h

12

BILAG: 4i
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