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Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 

Mandag d. 17.2.20, kl. 19 

Hos Susanne 

Dagsorden: 

1. – Godkendelse af dagsorden – pkt. 4S tilføjet.  
 

2. - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 9.12.19 (Bilag pkt. 2) - Godkendt 
 

3. - Status ift. daglig drift v/ Lind   
   - Regnskab for 2019 udleveret til underskrift til bestyrelsen.  
   - Kassebeholdning pr. dags dato – kr. 51. 765,32 
  - Oversigt over donationer mv. for 2019 udarbejdes og sættes på Infoskærm og FB.  

 

 
4. - Sager til drøftelse 

4.a Boligstrategi (Bilag 4a) 
  - Søren skriver til PULO om ønske for ny udstykning på Trønningevej. 
  - Vi arbejder på en randbebyggelse til Trønningevej (ca. 6 grunde)  
  - Boligstrategi tages op som en del af Generalforsamlingen 16. marts 

4b – Lokalområdernes udviklingspulje (Bilag 4b) 
 Link: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/lokalomraadernes-udviklingspulje/  
 
     - Vi har modtaget ønske om hjælp til et projekt for Torslunde Gadekær. Susanne arbejder 
       med gruppen og der sendes en ansøgning om ønsket støtte inden fristen den 1. marts.  
 
4.c – Førstehjælpskursus – Afholdes 18. april kl. 8-12 (og er allerede overbooket).     
    
4d – Teaterfestival i april 2020 – Vi har ønsket forestillingen om Kundby Pigen og afv. svar.  
 
4e – Borgermøde og Generalforsamling d. 16.3.20 

Punkter til Borgermøde / generalforsamling = 1) Boligstrategi og 2) Projekter  
Valg til bestyrelsen - Kim, Lind og Søren er på valg og alle modtager genvalg.  

 
4f – Årsmøde i Brugsen d. 11.2.20 (Bilag 4f) 
      - Brian Hansen, Asnæs Brugs gennemgik Økonomien i detaljer på mødet.  
      - 2 arrangementer er planlagt til foråret.  
      - Der bliver først bygget om/til, når Brugsens regnskab viser overskud i Kundby,  
 
4g – Skvulp (Bilag 4g) – Susanne sender mail til foreninger og beder om henvendelse til Kim.  

4h – Kalender – Fungerer rigtigt godt og folk er meget glade for den.  
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4i – Dialogmøde (Bilag 4i) – Lokalforum har fået opfordring til at være vært for Dialogmøde eller  
      Bestyrelsesmøde. Vi har svaret, at vi for nuværende ikke har mulighed for at prioritere det.  

4j – Ældrerådet (Bilag 4j) – Vi gennemgik materialet og vil evt. udpege en kontaktperson for  
                                       Kundby til Ældrerådet. Tages med på næste bestyrelsesmøde.  

4k – Madklub – Endnu en vellykket Madklub afholdt 29. januar. Billetsalg stopper en uge før.  

4l – Kundby Dagen d. 6. juni v/ Susanne) – Der har været afholdt møde om Kundby Dagen og en 
                                                  række aktiviteter er besluttet/aftalt. Der arbejdes videre.  

4m – Forslag til samarbejdsaftale med Kundby Forsamlingshus (Bilag 4m)  
      - Forslaget blev vedtaget og er sendt ud til Foreningerne, som er bedt om at tiltræde den. 

4n – Torslunde og Kundby Gadekær – renovering v/ Susanne 
        - Torslunde ønsker at stifte et Gadekærs Laug og søger midler til istandsættelse.  
           Kontaktperson er Benedikte Møller Kristensen. Det er aftalt, at PULO-puljen søges for  
          dette projekt inden 1. marts.  

- Kundby Gadekær trænger til en renovation og John/Lind har arbejdet med at 
sammensætte en plan med økonomi. Vi besluttede at søge LAG midler til dette projekt. 
Frist er 29. marts.  

4o – NaboGo (Bilag 4o 
        - Kundby er tilmeldt og vi afventer yderligere instrukser.  

4p – Fritidsportalen – orientering v/ Susanne 
       - Susanne orienterede om brug af Fritidsportalen, filer, mv. – det er kun Kundby Lokalforums 
         formand og kasserer, der har adgang og alle ansøgninger mv. skal sendes via dette 
værktøj.  

4q – Vandrefestival 2020 – orientering fra Susanne. Vi ønsker at arrangere 2-3 ture igen.  

4r – Flere aktive børn i Kundby – orientering fra Susanne.  
      Vi har sammen med de 4 foreninger arbejdet sammen om følgende, som vil blive sendt ud  
      snarest:  

- Folder med børneaktiviteter 
- Spørgeundersøgelse  
- Idrætsdag for børn 29. august 2020  

      4s – LAG møde 3. marts i Jyderup – Kim, Lind og Susanne deltager for ny inspiration.  

 

Evt.  

Ingen punkter.  
 

  Møder i 1. halvår 2020 

 

Borgermøde og Generalforsamling 16. marts 2020 kl. 19:00 
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BILAG til pkt. 2 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 

Mandag d. 9.12.19, kl. 19 

Hos Mia 

Dagsorden: 

 

5. – Godkendelse af dagsorden = OK 

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

 

6. - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 28.8.19 (Bilag pkt. 2) = OK 

 

7. - Status ift. daglig drift v/ Lind 

 Kassebeholdning = 4392,27 kr 

 Alt er betalt, også det nye TV i Brugsen 

 

8. - Sager til drøftelse 

4a + b + r slået sammen i Boligstrategi 

 Boligstrategi for Kundby (Bilag 4a) 

 Møde i Gislinge v/ Lind – Eksempel = Læssøfamilien, 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 udfylde 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 

 

4c) Borgermøde om Grøn omstilling (Bilag 4c) v/ Kim 

 Møde præget af velvilje, opfylde loven, god stemning 

 Holbæk Kommune 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 
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 Inddrage lokalområderne mere = samle kommunen. Ikke kun Holbæk By 

 Kim tovholder ift skolerne. Projektet er godkendt.  

 

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-stoebeskeen-Istidsruten-paa-

vej/artikel/713094 

 260 km.  

 Etablere oplevelsesting 

 Ikke gennem Kundby 

 

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 fitrnesmaskiner til Kundby. 

 Måske på skolen 

 Lige nu er maskinerne opmagasineret hos Arne 

 

4i) – Foreningerne – hvordan fordeler vi os? (BILAG 4i) 

 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 

 

4l) Ansøgninger fra foreninger o.a. 

 2 ansøgninger fra Kundby Forsamlingshus 

 Afslag på ansøgningerne, men bevilliger alligevel 5000 kr. pga det store arbejde med 

nyistandsættelse af tag. 

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

 + at materialerne så vidt muligt skal indkøbes i Brugsen 

 

4m) Aktivitetskalender for Kundby v/ Susanne + Mia 
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 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. 

 

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 

 

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 

 

9. Møder i 1. halvår 2020 

 

a) Bestyrelsesmøder – Mandag d. 17.2.20 hos ? 

 

b) Borgermøder og Generalforsamling d. 16.3.20 

 

c) Generalforsamling 

 

10. Diverse 
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BILAG til pkt. 4a – Bosætning i Kundby 
 
Kundby Info 
Ons 15-01-2020 14:38 

 Dig; 
 Erik Plesner Hamann; 
 Lind Holmegaard - Menighedsrådet; 
 Søren Nybro; 
 kim bargsteen 

  
Hej - tak for dit besøg, det var dejligt at du ville bruge tid på at besøge os. Vi beklager at Vorherre sendte så meget 
vand ned - men det gik jo trods alt, vi druknede da ikke 😂 Her er lige mine notater fra mødet.  
 
1) Efterspørgsel måles af Holbæk Kommune på henvendelser fra borgere, samt ved forespørgsel hos 
Ejendomsmæglere. Der spores ikke umiddelbar behov for boliger i Kundby jf. disse parametre.  
 
2) Arealet øst for Kundby Friskole skal inkluderes i Lokalplanen. Sørens oprindelige mail fremsendes igen til EPH. 
Byggeriet kunne starte med 6 grunde, der etableres som randbebyggelse til Trønningevej.  
 
Omvendt bør tages stilling til det allerede inkluderede område kaldet "Sumpen" - skal det tages ud af lokalplanen eller 
skal vi arbejde for at lave det til et naturområde?  
 
3) Skolens køb af areal til P-plads er trukket ud grundet uorden i tinglysning (matrikler). 
 
4) EPH undersøger indholdet i nuværende perspektivplaner for Kundby og sender information til Lokalforum.  
 
5) EPH undersøger hvilken rolle Maria Mikkelsen udfylder ift. Lokalfora. 
 
6) Vi bør tale med en ansvarlig i Planafdelingen. Susanne spørger Karina Bjerre hvem vi skal tale med (er gjort).  
 
7) Susanne fremsender forespørgsel til Chr. Ahlefeldt-Laurvig omkring status på byggeprojekt på Kirkebakken.  
 
8) Vi diskuterede prisen på en byggegrund/udstykning  - gsn. pris 500K. Anslået pris i Kundby 350K. Incl. 20% grønt, 
vej, fortov, lys, kloak, vand mv. - prisen vil være væsentlig anderledes, hvis jorden sælges som landbrugsjord (altså hele 
stykket). Byggeri skal i øvrigt være CO2 neutralt i dag.  
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BILAG 4b  - Udviklingspulje 

BILAG 4f - Brugsen 
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BILAG 4g – Skvulp 

Kære Kundby lokalforum 

Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år 😊  

Som sidste år, ønsker vi at få alle lokalområderne med på Skvulp – og vi er I år kommet frem til følgende (jeg håber, at 
I har lyst til at deltage😊):  

 D.  21 november havde vi en fantastisk workshop på Elværket. Det var rigtig dejligt at så mange var mødt op og at der 
var en fantastisk energi og lyst til at deltage med spændende og interessante kommentarer og idéer. 

 VI har vendt alle de idéer, og i år har vi valgt at tilbyde jer et fælles stort telt på den første af græsplænerne på 
Filmtorvet. Vi forsøger at finde et telt som er så stort som muligt, så I alle kan få en plads, hvor I kan vise hvad jeres 
lokalområde kan byde på. Der vil også være mulighed for at kunne lave aktiviteter udenfor, hvis I syntes det kunne 
være interessant. 

Det gode ved dette telt er, som I også nævnte at der er mulighed for, at I kan hjælpe hinanden med pasningen af jeres 
boder/områder, hvis der er nogle der ikke har mulighed for at være der i hele åbningstiden.  

 I første omgang må I meget gerne melde tilbage til mig, hvis I vil have en plads i teltet og så kan vi senere snakke om, 
hvad det er I tænker I vil lave, så jeg kan lave en fordeling af pladserne. 

 Jeg håber, at mange af jer har lyst til at deltage. Giv endelig et kald, hvis I der ikke var tilstede, har brug for at høre 
mere.  

 Jeg er ikke tilsted fra d. 10 januar til d. 2 februar, så I må meget gerne give jeres tilbagemelding til Skvulps 
sekretariatsleder Mia Bredsdorff på tlf. 93996198 eller mail: mia@skvulpfestival.dk  

 Jeg er her ugen ud, så I er også meget velkommen til at ringe til mig på 41655420 eller kontakte mig på 
sofie@skvulpfestival.dk hvis I har nogen spørgsmål.  

  

Sofie Bendixen  

Festivalleder på Skvulp  
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BILAG 4i – Vært ved dialogmøder 

 

 

 

  



11 
 

BILAG 4j – Ældrerådet i Holbæk Kommune 

 

Kære aktører på det ældrepolitiske område. 

  

Her ved årsskiftet, vil jeg gerne bringe jer en stor tak for et positivt, godt og tillidsfuldt samarbejde, som det har udfoldet sig i det 
forgangne år. 

Og samtidig vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår. 

Det har på alle måder været en rig oplevelse at være sammen med jer – både i alvorlige og mere muntre sammenhænge. 

Jeg håber, at det fine samarbejde må fortsætte og udbygges i årene, der kommer. 

Samtidig skal I have en stor tak for den store og uegennyttige indsats, I - hver dag året rundt - yder overfor vore ældre 
medborgere. Gennem denne indsats bidrager I til at give vore medborgere et livsindhold, en tro på og en mening med tilværelsen. 

Der er sket meget i det gamle år. 

I Ældrerådet har vi været optaget af at formulere og udforme et omkostningsfrit blad om Ældrerådet. 

Men vi har også været meget optaget  af, at fordele puljemidler til styrkelse af brugerråd og frivillighed i arbejdet med ældre. 

Det har haft sine udfordringer, da der i september måned blev bekendtgjort, at vi skulle arbejde med mådehold og 
tilbageholdenhed – og hvor udbetalinger og bevillinger blev standset. 

Samtidig har vi koncentreret arbejdet med et få indflydelse på en kommende boligstrategi og hermed etablering af et nyt 
plejecenter i Holbæk Have og tilvejebringelse af gode ældreegnede boliger i hele Holbæk Kommune. 

Endelig har  det glædet os, at så mange af jer har deltaget i vore fyraftensmøder med temaer omkring ældrepolitik, sundhedspolitik 
og boligpolitik. 

  

Det nye år vil helt sikkert også byde på mange andre udfordringer og krav, som jeg håber, vi i fællesskab hver især kan give vores 
bidrag til at løse. Og jeg har en tryg forvisning om, at det vil ske.  

Vi har især et ønske om,  at vi kan medvirke til at få skabt et godt og nært sundhedsvæsen, til gavn og glæde også for de ældre 
medborgere. 

I Ældrerådet har vi en vilje til at medvirke ved løsningen af  de kommende udfordringer på ældreområdet, og vi vil i særlig grad 
have vores opmærksomhed rettet mod omsorgen for de ensomme, de oversete og mulighedsløse ældre. 

Vi tror, viljen hertil også er til stede hos alle parter. 

  

Med ønsket om et godt nytår sendes de bedste hilsner til jer alle. 

  

På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 

Steen-Kristian Eriksen 

Formand  
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Se også pjece om Ældrerådet på Holbæk Kommunes Hjemmeside 

 

 

BILAG til pkt 4m 
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BILAG til pkt. 4o – NaboGo 

 

 


