Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum
d. 8.9.20 kl.19 Hos Susanne
Deltagere: Hele bestyrelsen + fællesskaber David Bækgaard-Jakobsen + borger Kim
Aarenstrup (folkeskoven)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden = OK, men manglede punkter med Gadekærene i
Kundby + Thorslunde (pkt. Diverse pkt. a)
2. Godkendelse af referat fra d. 30.3.20 (Bilag 1) = OK
3. Status ift daglig drift v/ Lind
a. Beholdning = 41622,65 kr.
b. Banken kræver 734,92 kr. i renter og gebyrer. Lind vil snakke med
banken om ændring.
4. Sager til drøftelse:
a. Datoer for møder i bestyrelsen, indsendelse af forslag til bestyrelsesmøder og
Borgermøder i lokalforum v/ Mia
•

Næste møde mandag d. 16.nov. 20 hos Lind

•

Der er ikke planlagt et borgermøde

b. NaboGo V/ Susanne & Mia
•

Diskussionen udsat. Susanne sender materiale

•

Materiale vedhæftet som ’bilag 6’ under referatet af bestyrelsesmødet

c. Førstehjælpskursus:
•

Aflyst / udsat endnu engang pga Corona. Gennemføres senere.

d. Kundby Dagen 2021
•

Forslag om at inddrage borgerne som tovholdere. Mia laver forslag til opslag.

e. Reklame for Kundby Lokalområde.
•

Forslag til brug af midler = 5000 kr. til en film om Kundby. Susanne beder
om et tilbud fra SCHfilm.

f. Rejsning af Folkeskov (Bilag 3)
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•

Søge at ændre lokalplan for 2006 = politisk sag

•

David (Fællesskaber) undersøger mulighederne ift kommunen

•

Evt. strategi med at skære brugbare parceller fra og lave skov i resten

•

Kim (borger) +David samarbejder om at finde muligheder om høring ift
lokalplan

•

Kim (borger) arbejder videre ift investorer og naturstyrelsen

g. Reparation af Fitnesspark (Bilag 4)
•

Fitnessparken er nu sat i stand i forhold til den seneste legeplads rapport.

•

Susanne søger Spar Nord om en ny bund i vandrende pind’ – pris ca. 23.000
kr.

h. Møde om lokal udvikling (Bilag 5)
•

Møde d. 8. nov. i Holbæk er aflyst / udsat pga corona

i. Bebyggelse af Kirkebakken
•

Susanne kontakter Christian Ahlefeldt om udviklingen af byggeriet

j. Kundbykalenderen
•

Brugsen har bevilget en væg til opslag fra Lokalforum.

•

Mia snakker med Thomas (brugsuddeleren) om han kan skaffe rammer til
opslag (som Lokalforum betaler)

k. Diverse
a) Gadekærene i Kundby og Thorslunde
•

David, fællesskaber, undersøger muligheder ift kommunen

•

Søge frivillighedspuljen til bla sedimentprøver (7000 kr.). Deadline sent i
oktober.

•

Siden mødet har Lars Qvist lovet at undersøge om Holbæk Kommune vil
betale for sedimentprøven i Thorslunde Gadekær,

b) Forslag til nyt tiltag: Pris som årets borger/ 2500 kr. Som vandrepokal.
•

Mia udfærdiger forslag til fundats

c) Trafik i Kundby
•

– John og Lind vil atter søge om trafiksanering (fartmålere). Bl.a. Rissum
om fartmålere med solceller (Jf. BILAG 7)
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BILAG 1
Referat af telefonmøde
Mandag d. 30.3.20, kl. 16:15 – telemøde
1.a – Førstehjælpskurset d. 18.4.20
•

Kurset aflyses 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 udvikle 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 samlingstation 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

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

Kl. 17:30 - 19 I samlingssalen på Skolen

1. DIVERSE
2a – Ang udstykning ved skolen
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•

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

2b - Skvulp
•

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

2c – Flaggruppen
•

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

2d – Puljen med fondsmidler
•

Det er sidste gang ordningen fungerer, så ændringer af procedurerne er ved at
blive udarbejdet

•

I forbindelse med gadekæret i Thorslunde er det ikke muligt at få midler via
fonden, så Susanne har i stedet søgt Nordeafonden.
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BILAG 5

6

7

8

BILAG 6

Da det ikke er muligt at læge alt materialet ind i referatat, har jeg sendt det
særskilt til jer lørdag d. 12.9.20
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BILAG 7
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