Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Mandag d. 9.12.19, kl. 19
Hos Mia
Dagsorden:

1. – Godkendelse af dagsorden = OK


Pkt. 4a + b + r slås sammen i Boligstrategi

2. - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 28.8.19 (Bilag pkt.
2) = OK
3. - Status ift. daglig drift v/ Lind


Kassebeholdning = 40.392,27 kr.



Alt er betalt, også det nye TV i Brugsen

4. - Sager til drøftelse
4a + b + r slået sammen i Boligstrategi


Boligstrategi for Kundby (Bilag 4a)



Møde i Gislinge v/ Lind – Eksempel: Læssøe-familien, der sponserer
Kirsebærhaven (rækkehuse)og udvikler industri og udstykning



Mødet om bosætning i Holbæk Kommune / Ældrerådet v/ Lind + Mia
o Politikerne fejlfortolker borgermødet i Kundby
o



Susanne udfylder skema til Lars – overset lejligheder


Ønsker fortsat 17 – 18 boliger, jfv. Ahlefeldts planer på kirkebakken



Ønsker parcelgrunde ved skolen (udstykning) ift unge børnefamilier



Ønsker almennyttige boliger (Søndervang)

Interessegruppe ifm udvikling af bosætning


Der er to tilmeldte



Opfordre borgere til at deltage



Søren repræsenterer bestyrelsen ved møderne i gruppen



Afvente indkaldelse af gruppen til kommunen har videreudviklet sin
bosætningsstrategi
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4c) Borgermøde om Grøn omstilling (Bilag 4c) v/ Kim


Møde præget af velvilje, opfylde loven, god stemning



Holbæk By bør fremtidssikres. Har ikke fjernvarme. Bør lave en lokalplan ift fx
varmekilde
Stoppe med at sige ’nej’. Tænke i fælles opvarmning (luft til vand) og



energirigtigt byggeri
4d) Skvulp v/ Kim


Inddrage lokalområderne mere = samle kommunen. Ikke kun Holbæk By



Kim tovholder ift skolerne (ikke Kundby Friskole)

4e) Møde om / med Ung Holbæk v/ Kim


Se på manglende infrastruktur som gør, at de unge uden for Holbæk by ikke
har mulighed for at deltage i fællesarrangementer



Planer om hus for unge (et nyt hus)

4f) Istidsruten d. 11.12 i Regstrup - bilag: https://sn.dk/Lejre/I-stoebeskeenIstidsruten-paa-vej/artikel/713094


260 km.



Etablere oplevelsesting



Ikke gennem Kundby, desværre

4g) Projekt: Flere idrætsaktive i Kundby v/ Susanne


Få deltagere på børneholdene. Fare for, at holdene lukker



Voksenholdene er OK



0-6 år deltager kun 21 ud af 65 børn. 7-12 år deltager kun 31 ud af 136
mulige børn.



Møde med skole og børnehus

4h) Projekt: Motionscenter i Kundby v/ Susanne


Stavnskær har doneret sine Fitness-maskiner til Kundby.



Måske på skolen – undersøges pt.



Lige nu er maskinerne opmagasineret hos Arne

4i) – Foreningerne – hvordan fordeler vi os? (BILAG 4i)
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Tage op på borgermødet

4j) – Fællesspisning


29.1.20. Arrangør er 50+. Er planlagt og igangsat.

4k) Teaterfestival i april 2020 (Bilag 4k)


Tirsdag d. 21. april kl. 17. På skolen i Hallen.
Endelig godkendelse af stykket afventer Teatercentrum.

4l) Ansøgninger fra foreninger o.a.


2 ansøgninger fra Kundby Forsamlingshus



Afslag på ansøgningerne, men bevilliger ekstraordinært 5000 kr. pga det store
arbejde med nyistandsættelse af tag.



Har gjort forsamlingshuset opmærksom på, at de ikke kan søge på forventet
efterbevilling



+ at alt så vidt muligt skal indkøbes i Brugsen

4m) Aktivitetskalender for Kundby v/ Susanne + Mia


Ny info-skærm



Hvem er ansvarlig for info-skærmen i Brugsen = Susanne

4o) Folder om Kundby (Bilag 4o) = vente
4p) Flytning af hjertestarter v/ Susanne


Tryg doneret 15.000 kr. Afholde kurset.



Udbyder fundet – 1 kursus bookes, forskellige datoer motaget.

4q) Vimpler og flag


Nye vimpler til foråret



Skema med flagdage sendt til kalenderen (Mia)

4r) Dannelse af interessegruppe i Kundby v/ Susanne – se øverst i referatet
4s) Hjemmeside v/ Susanne


Susanne og Per på kursus i 2020.
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4t) Kundby Dagen d. 6. juni 2020 v/ Susanne



Susanne indkalder interesserede til et møde i januar

Ændre ved forsamlingshusets monopol ift ’beværtning’. Introducere andre
muligheder

5. Møder i 1. halvår 2020
a) Bestyrelsesmøder – Mandag d. 17.2.20 hos Susanne
b) Borgermøder og Generalforsamling d. 16.3.20
c) Generalforsamling – se ovenfor
6. Diverse
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BILAG til pkt. 2
Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
Onsdag d. 23.9.19, kl. 19
Hos Søren
Til stede: Lind, Susanne, Søren & Mia. Fraværende: Kim
Dagsorden:
7. – Godkendelse af dagsorden = OK
Tilføjelse: Flytning af hjertestarter (jf. pkt. 5a) og køb af vimpler (pkt. 5b)
8. - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 28.8.19 (Bilag 2) = OK
9. - 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

10.

- Sager til drøftelse
b) – 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
c) – 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
d) - Trafiksikkerhedsplan 2020 – 2025 v/ Lind
 Oplæg fra kommunen gælder hele kommunen

5

 Kundby havde et ønske om ’vis mig din fart’ – står ikke på
 Lind og arbejdsgruppen arbejder videre…
e) - Fællesspisning v/ Susanne (Bilag 4d)
 Vognserup har planlagt et gourmet-forløb fredag d. 25. oktober og pønser
på underholdning
f) 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

g) 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
h) 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)

i) Aktivitetskalender for Kundby v/ Susanne + Mia
 Fortsætte. Forny på en fast ugedag
 Mia kontakter foreningerne om input
j) Folder om Kundby

11.

Mia + Susanne fortsætter med udarbejdelsen af folderen

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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Bilag til pkt. 4a

7
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BILAG til pkt. 4c

Bilag 4f
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BILAG til pkt. 4i

Bilag til pkt. 4j
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Bilag til pkt. 4k
Referat om Teaterfestival i april 2020
På to møder i Holbæk blev det besluttet:


Teaterfestivalen koordineres af Teatercentrum v/ Katrine Hüttemeier
(kh@teatercentrum.dk) / tlf.: 40756957.



Tilmelding til festivalen foregår ved ansøgning til Teatercentrum via en blanket
senest d. 12.12.19



Teaterfestivalen har fokus på teaterforestillinger for børn og unge



PR vil blive koordineret af Teatercentrum – for hele kommunen



Teaterfestivalen er gratis for borgerne. Men billetter kan kun fås ved at bestille
billetter på nettet. De kommer i udbud kort før festivalen.



Forestillingerne er offentlige tilgængelige (ud fra princippet om ’først til mølle’,
så de lokale arrangører bedes reservere et vis antal billetter for at sikre at de
får pladser.



Der udfærdiges en kontrakt med Teatercentrum, hvori der også bør stå, hvem
der er ansvar / er kontaktperson, og hvor mange billetter man bør reservere til
de lokale.



Teaterfestival gennemføres fra d. 19. – 26. april 2020 – i uge



Teaterfestivalen gennemføres som et projekt for hele Holbæk Kommune, med
fokus på samarbejde med de lokale lokalområder i Holbæk Kommune ud fra
princippet om at forene alle spillere på tværs af kommunen – og skabe
sammenhængskraft i kommunen.



Mandag, tirsdag og onsdag er der fokus på de lokale områder – også uden for
byen Holbæk. Skoler, børnehuse og andre institutioner vil få mulighed for at få
forestillinger om formiddagen, mens lokalområdet vil få muligheder for børneog voksen-forestillinger om eftermiddagen. F.eks. 2 – kl. 17 og 19.



I weekenden er teaterforestillingerne koncentreret i Holbæk. Men det afstedkom
kritik fra områderne udenbys fra, og at arrangørerne vil overveje muligheder for
at ændre denne beslutning.



Opfordrede til samarbejde. F.eks. vil Tuse Næs og Hagested indgået et
samarbejde mellem de to lokalområder; og i Jyderup er der indgået et bredt
samarbejde mellem foreninger, skoler og Lokalfora.



Hvert teaterstykke varer i ca. 1 time
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Teatercentrum giver mulighed for tilskud til lokale arrangementer (3000 – 5000
kr. pr. lokalområde til f.eks. mad…). Man kan også ansøge Holbæk Kommune
(gennem fællesskaberne), men ikke til mad og drikke).



Teaterlokalerne skal overholde visse standarder. Være 12x6x3. Være
anvendeligt til teater. Højst 140 tilskuere ift brandtilsynet. Have adgang til lysog lydkilder. Dette skal fremgå af en beskrivelse og udfyldning af ansøgningen.



Der skal være et crew lokalt, som kan bistå teatrene med opstilling, tilslutning
til f.eks. el, nedtagning og oprydning. (Skal fremgå af kontrakten).



Man kan bede om materiale til mørklægning (mørklægningsplast) via
Teatercentrum. Gratis.



Der vil blive indkaldt til endnu et møde i det nye år.



Det endelig program – og heri fordeling af teaterstykker – vil udkomme i
slutningen af februar / begyndelsen af marts.



Hvis man mangler frivillige, kan man søge genne frivilligepotalen (Volunteer)

Aftale med Rob fra Fairplay
Rob henvendte sig til mig for at få lavet nogle aftaler


Han bad om, at Kundby Lokalforum ikke bestiller forestillingen ’Den første dråbe
blod’ til mandag, men tirsdag eller onsdag



Han tilbød at lave en diskussionsseance efter forestillingen



Aht tilskuerne kom vi frem til et forslag om at starte kl. 18 (slut kl. 19) og lave
en diskussion derefter.



Rob tilbød at tage oplægsholdere med ifm den efterfølgende diskussion

Mine tanker:


At vi ansøger om midler fra Teatercentrum til at lave noget bespisning af
skuespillere, crew + publikum



At vi laver lokalebeskrivelse i samarbejde med skolen, da forestillingen skal
foregå på skolen og de skal lave en lokalbeskrivelse til andre forestillinger

Efterfølgende:


Efterfølgende har Susanne Knudsen overtaget processen og lavet aftaler med
Teatercentrum (Jf. bilagene neden for), og i den forbindelse overgivet projektet
til Kundby GF.

NB!


Desuden havde jeg en høflighedssnak med Kundbys nye fællesskaber – Karina
Bjerre. Der blev ikke lavet nogle aftaler ol.
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BILAG til pkt. 4o
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