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Referat af generalforsamling – Kundby Lokalforum 

d. 16.6.20 på Friskolen i Kundby  

 

 

Deltagere: 22  

 Præsentation af Kundbys nye fællesskaber i Holbæk Kommune: David B 

Jakobsen 

Program: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere – Jørgen Jensen og Thomas + Lars 

2. Valg af referent – Mia 

3. Bestyrelsens beretning – v/ Susanne (Jf. side 3-5) 

4. Fremlæggelse af regnskab – v Lind (Jf. side 5) 

5. Indkomne forslag – Ingen 

6. I 2020 skal vælges 3 bestyrelsesmdelemmer. På valg er Lind Holmegaard, Kim 

Bargsteen & Søren Christiansen – alle modtager genvalg 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Benny Jensen – genvalgt 

8. Valg af bilagskontrollant. På valg er John Fredslund – genvalgt 

9. Valg af suppleant til. På valg er Henrik Møllegaard - genvalgt 

10. Eventuelt 

a. v/ Kim Bargsteen. Skvulp er aflyst. Derimod er man ved at udvikle en ide 

om, at hvert skiv er vært for en venskabsby. Kundby har meldt sig som 

interesseret 

b. Ønske om at forsamlingshuset bliver brugt til fremtidige borgermøder i 

stedet for skolen 

c. 5. september er der hjertestarter-kursus. Hvis flere ønsker at deltage, 

kan der arrangeres flere kurser. 
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DIALOG OM PROJEKTER 

 

Aktive børn i Kundby 

 Meget faldende aktiv deltagelse af børn i gymnastik, sport mm. 

 Der udkommer en folder + et spørgeskema til samtlige husstande i Kundby 

Boligstrategi for Kundby v/ Søren Christensen 

 Grunde i Kundby er en mangelvare 

 Muligheder øst for skolen ad Trønningevej (Har forespurgt kommunen, men 

ikke modtaget svar) 

 ’sumpen’ kan indgå i CO2-pulje ved at man opretter en hundeskov ved 

fodboldbanerne 

Gadekær i Kundby v/ Lind 

 Kanterne er ved at skride pga tung trafik 

 Ansøgt kommunen om midler til udbedring, men fået afslag om end det har 

været en kommunal branddam 

 Afslaget begrundes bl.a. med, at der ikke er nok aktiviteter. Forslag: Hvordan 

får vi skabt flere aktiviteter i forbindelse med branddammen? 

Kundby Kalenderen 

 Udkommer på skærmen i Brugsen + hjemmesiden 

 Informationer til kalenderen bedes sendt til Mia 

Torslunde Gadekær v /Susanne 

 Har ansøgt 75.000 til udbedring af gadekæret i Torslunde. Fået afslag… 
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Generalforsamling i Kundby Lokalforum  
16. juni 2020 – kl. 19:00-21:00 i Foreningslokalet på Kundby Friskole 

 
Bestyrelsens beretning v/formanden 
Det er en fornøjelse at afholde beretning for arbejdet i Kundby Lokalforum. 

Lokalforum i Kundby er en ”paraplyorganisation”, hvor alle foreninger, interesseorganisationer og 
arbejdsgrupper kan mødes og få støtte og opbakning til initiativer og udvikling af deres aktiviteter. 
Lokalforum varetager en række koordinerende opgaver i forhold til det frivillige arbejde i lokalområdet, og 
er et informerende og koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune og Kundbys 
borgere, foreninger og institutioner i lokalområdet. Foreningen støtter den åbne debat om lokalområdet 
og forsøger at samle og koordinere lokale synspunkter for at understøtte lokalområdets interesser. Alle 
borgere i lokalsamfundet er automatisk og vedlagsfrit medlem.  

I 2019 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder og 1 Borgermøde, udover Generalforsamlingen. Vi har deltaget i 
fællesmøder for Lokale Fora og i Områdetræf, hvor vi blandt andet har været i Knabstrup og høre om 
”Knabstrup sætter Kurs”.  

Her i Kundby er alle foreninger utroligt aktive med masser af aktiviteter. Her kommer hvad Lokalforum har 
haft ansvaret for eller har været blandet ind i 2019.  
 
Kommunikation 
Bestyrelsen for Lokalforum sørger for at infoskærm, Facebook, maillisten og hjemmesiden er opdateret 
med de mange tiltag. Hjemmesiden hænger desværre i laser og vi søger efter en Webmaster. Samarbejdet 
med foreningerne fungerer og redaktør-modellen fungerer fint (alle foreninger har en redaktør på Kundby 
Lokalforums FB-side).  Vi har haft udgifter til udskiftning af Infoskærmen – tak for hurtig udrykning til Jacob 
Ganderup, som flux skaffede et nyt til en god pris og selv, helt personligt, hang det op.  

Kalender  
Nyeste tiltag på kommunikationsområdet er Kundby Kalenderen. Der var et ønske sidste år om en mere 
synlig kalender for alle de spændende tiltag der foregår hele året rundt. Mia fra Lokalforums bestyrelse har 
påtaget sig opgaven og løser den virkeligt flot. Kalenderen kan pt. ses på Infoskærm i Brugsen og Facebook. 
Fremover vil den også ligge i trykt udgave i Brugsen og i Foreningslokalet på Friskolen. Tak til Mia for at 
løse denne opgave, som vel nok er årets mest nyttefulde projekt.  

 

Madklubben anno 2012 
Vi havde 2 madklubber i 2019. Den 31. januar med 50+ og den 25. oktober med Vognserup som 
mesterkokke. Til begge arrangementer blev serveret ualmindelig lækker mad og de var godt besøgte. Jeg 
vil gerne nævne her, at det er kokkene selv der styrer billetsalg og hvis de beslutter, at det skal stoppe en 
uge før – ja, så stopper det en uge før. Anbefalingen er at købe sin spisebillet med det samme, at de 
annonceres til salg. Nye kokke er velkomne til at melde sig.  
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Brugerrådet 
Her afholdes et årligt møde og i 2019 var det i 21. maj. Samarbejdet mellem Friskole og foreninger 
fungerer rigtigt godt og der udvises stor og gensidig fleksibilitet fra begge sider.  

Hjertestarter 
Vi har fået et nyt skab af Tryg Fonden og med stor velvillighed fra både Friskolen og gratis arbejde fra 
Stavnskær Elektrik er skabet nu flyttet udenfor og ser synligt fra Trønningevej. Den 5. september afholdes 
et hjertestarter kursus for 16 frivillige, også sponseret af Tryg Fonden. Hvis der melder sig 16 flere, så 
afholder vi gerne et kursus mere.  

Skrald og Gode Sild 
Dette frivillige arrangement afvikles på fineste vis af John og Lind – og Lokalforum betaler for spisning og 
servering. I 2019 var det 31. marts og en del borgere bidrog til et rent og lækkert lokalområde uden fare for 
dyr og børn. 

Bosætningsstrategi  
Dette emne ligger os på sinde, da det ikke er nok at sikre at fx Brugsen udvikler sig – det er lige så vigtigt at 
vi skaber mulighed for at bosætte sig i byen og gerne i forskellige boformer. Vi har siden mødet med PULO i 
forgangne sæson forsøgt at få hænderne rundt om emnet og 2 borgere har vist deres interesse.  For nylig 
har vi haft en person fra Vækst og Bæredygtighed med på byrundtur og vi har fået gang i forskellige 
aktiviteter, som vi kan komme ind på senere. Men vi har brug for jeres opbakning.  

Kundby Fitness Park  
Der er fast træning hver tirsdag kl. 16:30 med en frivillig træner og alle er velkomne (se Fitnessparkens 
Facebook side).  

Kundby Dagen  
Lokalforums største opgave er afholdelse af Kundby Dagen og med kæmpe opbakning fra samtlige 
foreninger, virksomheder og beboere, er det en fest, hvor vi viser, at fællesskabet betyder noget, at der er 
plads til alle og at vi elsker at feste sammen. Gennemførelsen af Kundby Dagen varetages af frivillige.  

Den 6. Kundby Dag den 25. maj overgik igen næsten sig selv. Det myldrede med mennesker og aktiviteter.  

Gadekærsbanden 
Gadekæret vedligeholdes ene og alene af frivillige og det er altid flot og præsentabelt. Lokalforum har i år 
støttet med 800 kr. til materialer til nye andehuse og vil vedvarende støtte arbejdet omkring en større 
renovering af hele gadekæret.   

Sti-Lauget 
Kundby deltog i den landsdækkende Vandrefestival med 3 ture og der var over 100 deltagere.  

Samarbejde med foreninger 
I 2019 har vi haft et tættere samarbejde med foreningerne i Kundby. Foreningerne er en stærk del af 
lokalområdets DNA og det er vigtigt at I som borgere bakker dem om. Både Skytteforeningen og Kundby 
Idrætsforening har kickstartet deres aktiviteter med stor energi og vi har støttet økonomisk med 500 kr. til 
Skytteforeningen til Åbent Hus og med 7.200 kr. til borde og stole til KIF ifm. opstartsaktiviteter for en 
sommerfest/arrangement. Borde og stole opbevares på Helgogårdens lagerhotel og kan lånes af foreninger 
ifm. arrangementer.  

Et nyt og spændende projekt omkring ”Flere Aktive børn i Kundby” startede i november 2019.  To af 
foreningerne ønsker flere børn til deres nye aktiviteter og 2 foreninger oplever stærkt faldende deltagelse i 
deres aktiviteter. Sammen går Lokalforum og de 4 foreninger nu til kamp for børnene i Kundby og det har 
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foreløbig resulteret i en folder om alle tilbud til børn i Kundby, en spørgeundersøgelse til forældre og en 
fælles børneidrætsdag den 29. august fra kl. 10-13 på Kundby Friskole. Vi håber, at I vil bakke op om 
Kundbys foreninger – et lokalområde uden foreninger er som en cykel uden hjul – ikke meget bevendt.  

Trafikudvalget  
Samarbejdet med Holbæk Kommune fungerer rigtigt godt på dette område. 

Kommende projekter 
Efter generalforsamlingen vil vi fremlægge vores nuværende om kommende projekter. Her ser vi gerne en 
levende dialog om dels disse projekter – men også om de ting, som I godt kunne tænke jer, at vi arbejder 
med i bestyrelsen.  

  

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningerne i byen for alle de dejlige, frivillige timer, der lægges i 
vores skønne Lokalforum hvert eneste år. Som sagt, så er det vidunderligt at bo i Kundby.   

 

Regnskab 2019  

 

 


