
Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum  
16. juni 2021 kl. 9:30 hos Susanne  
 
Tilstede: Søren, Lind, Mia (part time), Susanne – Kim var på arbejde  
 
Tak til Mia  
Det var Mias sidste møde i Kundby Lokalforums bestyrelse. Det har været en kæmpe fornøjelse at 
have Mia med i bestyrelsen, hun har med sin flid og omhyggelighed bragt struktur ind i vores 
hverdag, som vi kan bygge videre på fremover. 1.000 tak til Mia og held og lykke. 
 
Generalforsamling for 2020  
Susanne og Mia er på valg, Mia ønsker ikke genvalg. Susanne er på valg til sin sidste periode på 2 år. 
Kim Aarenstrup er interesseret i at gå ind i Lokalforum. Lind taler med John F om genvalg til 
revisorposten.  
 
Afholdes: mandag, den 23. august kl. 19:00 i Samlingssalen på Kundby Friskole  
 
Efter generalforsamlingen afholdes borgermøde – se længere nede.  
Susanne søger skolen om samlingssalen og laver en begivenhed på FB.  
 
Trafikgruppen  
Efter Borgmesterbesøget i december har arbejdet gået lidt trægt. Andreas Willert fra Holbæk 
Kommune har været på besøg og havde nogle gode ideer omkring indsnævring af byporte og 
genopfriskning af rumle-riller. John og Lind afslutter dette projekt og derefter kan der åbnes for et 
nyt trafikudvalg fra bestyrelsens side.  
 
Vindmøller ved Kobbel Å 
Lokalforum har modtaget information om et Vindmølleprojekt (tidshorisont 2-4 år) fra godsejer 
Hans Christian Teisen, Vognserup. Den siddende bestyrelse er enige om at støtte projektet, men 
støtter samtidig den frie debat. Vi inviterer derfor Hans Christian Teisen og Momentum Energi til at 
deltage i Borgermøde den 23. august kl. ca. 19:45.  
 
Konference 5. september (hele dagen) i Holbæk Sportsby  
Susanne orienterede om den flere gange udsatte konference, der nu er i karambolage med det 
kommende valg til Kommunalbestyrelsen. Kundby har fået tildelt 3 pladser, som besættes af Kim, 
Lind og Susanne. Programmet offentliggørelse på Kundby Lokalforums FB-side senere.  
 
Nyt FB-forum for Lokale Fora  
I forbindelse med ovennævnte konference er der fremkommet ”politiske tiltag”, som burde have 
været afgjort ifm. konferencens formål. Derfor har Holbæk Kommunes Lokale Foras formænd været 
samlet til en snak – og her blev det besluttet at oprette en intern Facebook gruppe til udveksling af 
spørgsmål og ideer. FB-gruppen er kun for bestyrelsesmedlemmer.  
 
 
Ansøgning om bænke til grønt område ved Dagli’ Brugsens P-plads 
Lokalforum har modtaget en ansøgning til 3 borde/bænke sæt til det nye grønne område. 
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen og Trine har fået grønt lys til indkøb af borde med faste 
bænke.  
 



Borgermøde efter Generalforsamlingen – start ca. 19:45 
 
Foreløbige emner:  
 

• Vindmølleprojekt – Hans Christian Teisen og Momentum Energi  

• Folkeskoven – en orientering og opdatering - David og Susanne   

• Foreningslivet i Kundby – Susanne  

• Overrækkelse af Kundby Lokalforums forskønnelsespræmie  
 
 
Torslunde Gadekær Projekt 
Projektet har en hård fødsel. Vi håber at det kommer i gang inden længe, da pengene skal være 
brugt i år. Susanne har anmodet om at få pengene udbetalt fra Holbæk Kommune.  
 
Forskønnelsespris  
Kundby Lokalforums bestyrelse har besluttet at stifte en årlig forskønnelsespris, som består af et 
gavekort til Dagli’ Brugsen Kundby på 1.000 kr. Prisen gives til en person eller en gruppe personer, 
der har gjort noget helt exceptionelt (frivilligt) til glæde for Kundbys borgere. Første gang indstiller 
og udnævner Kundby Lokalforums bestyrelse vinderen, næste gang beder vi om input fra ”folket”.  
 
 
Ref.  
Susanne  


