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Referat bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 

Mandag d. 30.3.20, kl. 16:15 – telemøde – alle fremmødt 

81 11 12 13 / Kode 11 12 13 14 

Dagsorden: 

 
1. - Sager til drøftelse  

 

1.a – Førstehjælpskurset d. 18.4.20 

 Kurset forventes aflyst og gennemføres senere på året 

1b. – Kundbydagen d. 6.6 

 Planlægningen er sat i bero pga Corona. Muligvis gennemføres som en Pop-up dag, hvor 
foreninger og forsamlingshuset kan lave deres aktiviteter, hvis det er muligt. 

1.c. – Skrald og gode sild d. 26.4.20 

 Aflyst … sildene er lagt i lage… 
 Man vil opfordre byen til løbende at samle skrald 
 Forslag om at inddrage hjemmeskolen i et projekt mht at samle skrald. Susanne vil snakke med 

Thomas i Brugsen om at Brugsen er samling station for skraldet og uddeler en ’præmie’ (fx en 
is, som Lokalforum betaler) og Lind kører det på genbrugen. 

 1.d. – Generalforsamling  

 Udskydes. Evt i forlængelse af Borgermødet om byggeriet på Kirkebakken d. 16.6 kl. 19-21 

1f – Borgermøde v/ Holbæk Kommune om byggeri på Kirkebakken d. 16.6. tirsdag 

 Kl. 17:30 - 19 I samlingssalen på Skolen 
 

2. DIVERSE 

2a – Ang Bosætningsstrategi for Kundby  

 Kim har lavet en aftale med skolens bestyrelse om, at de informerer Lokalforum, hvis forældre / 
borgere ønsker at bygge 

2b - Skvulp  

 Kundby deltager i en ordning om at være med i et moderskib. Mere information senere… 
 

2c – Flaggruppen 

 Der er indkøbt nye vimpler, men der er problemer med at soklerne ikke passer. Midlertidlig 

løsning opfundet. Tak.  

2d – Puljen med fondsmidler – LAG  

 Det er sidste gang ordningen fungerer, så ændringer af procedurerne er ved at blive udarbejdet 
 Ansøgning vedrørende Thorslunde Gadekær er sendt til PULO puljen – og pt. udarbejder vi en 

ansøgning for Kundby Gadekær, der sendes til Nordea Fonden. 
 


