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Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 16. september 2021 
 

1. Velkommen til Kim Aarenstrup 
- herunder fordeling af opgaver i bestyrelsen. Planlægning af "præsentationsrunde" på FB.  
 

 

 

 

 

2. Feedback fra Topmødet den 8. september - 4 arbejdsgrupper.  
- herunder nogle strategiske overvejelser.  
 
Lind, Kim B og Susanne deltog.  
Overordnet et spændende Topmøde med interessante input.  
Hvad vil vi være kendt for i Kundby?  
Stedets identitet – omgivelser, institutioner og foreninger er meget vigtige. 
Hvad har de andre IKKE?  
Læn jer op ad de store ting: Fx ”Kundby – landsbyen i skøn natur, tæt på Holbæk” 
 
Vi udarbejdede første udkast til en SWOT for Kundby Lokalområde. Se Bilag 1.  
Oplægget vil blive diskuteret på kommende Borgermøde.   
 

3. Torslunde Gadekær  
Susanne orienterede om mail fra projektgruppen.  Miljøundersøgelse forsinket, og måske for 
sent ude nu ift. frist 25. september. Vi diskuterede 2 muligheder:  

• Forlængelse af fristen ved at nedskalere omfanget. 

• Alternativ opgives planerne for nuværende. 
 

    Vi besluttede at søge udvidelse af tidsfrist for udbetaling, så gruppen kan nå at samles igen.  
                   Susanne kontakter David og Line.  

4. Vindmølleprojektet på Kundby Mose - kort snak  
Ingen aktiviteter fra LFs side, men Vognserup gruppen barsler med et kommende Borgermøde. 

5. Aktuelle høringer og tilladelser (holbaek.dk) 
LF er blevet kritiseret for ikke altid at vide, hvad der foregår på ovennævnte område.  
 
Søren vil fremover sikre, at vi får kigget på alt, der vedrører Kundby. Fast punkt på dagsorden 
fremover. Søren vil ligeledes svare på spørgsmål fra borgerne på dette område.   
 

 

Kim Bargsteen Cykelstier, Folkeskov, Skole/institutioner, Unge, Vild med vilje 

Kim Aarenstrup  Sekretær, Folkeskov, Strategi. Hjemmeside  

Lind Holmegaard Kasserer, Trafik inkl. cykelstier, Gadekær, By forskønnelse, Flag 

Susanne Knudsen Formand, Kommunikation og SoME, presse mv., Projekter og Fundraising, 
Strategi, Foreningernes kontaktpunkt, Stier og Stilaug 

Søren Christensen Boligstrategi, Uddeling af forskønnelsespris, Lokal- og Kommuneplaner  

https://holbaek.dk/politik/aktuelle-hoeringer-og-tilladelser/
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6. Trafikgruppen   
• Sænk din hastighed lys, udlånes foreløbigt 
• Gerne permanent fremover 
• ETA: “Snart!”.. :-) 

 
Trafik problemet er: 

1. For mange biler 
2. For hurtig trafik 
3. For tung trafik 

 
Lind har deltaget i møde om mobilitetsplaner for både Kundby, Svinninge og Gislinge.  

  Infrastruktur omkring busser mv. blev diskuteret – sammen med en fælles cykelsti til Holbæk.  
 

7. Kommende Borgermøde - har vi emner af interesse? Forslag:  
 
Kundby Friskole og Børnehus opdatering – Mette Christensen og Pernille Strarup  
 
Fremlæggelse af SWOT og diskussion af planer til løsning af trusler og svagheder.  
Resultatet skal inkluderes i en Lokal Udviklingsplan for Kundby Lokalområde.  
 
Trafik  

Eventuelt 
 
Vi mangler at skrive referat fra Generalforsamlingen. Susanne sammenstykker og sørger for at sende til 
Holbæk Kommune. 
 
Finansiel status: Ca. 40.000 på kontoen 
 
Susanne foreslog en SoMe konkurrence med en præmie fra Dagli’ Brugsen Kundby.  
Deltagere skal tage et smukt billede, der fortæller noget om hvad vi kan byde på i vores lille lokalsamfund. 
Billedes lægges på Lokalforums Facebook side med Hashtag #visitkundby  
Konkurrencen slutter 1. november 2021 
En jury til udvælgelse af vinderen nedsættes (Oscar Brugsmand, Frederik, Kim A, Kim B, Lene Kaas). Susanne 
spørger dem.   
 
Kundbydagen:  Kundby Lokalforum ønsker ikke at tage ledelsen for afholdelsen af Kundby Dagen 2022. 
Overdrages gerne til Kundby Kultur og Forsamlingshus. Kim A tager det med til drøftelse i bestyrelsen i K&F-
huset.  
 
Punkter til næste møde: 

1. Gennemgår feedback om samlet cykelsti Kundby, Svinninge og Gislinge. 
2. El lade standere i byen (til gæstende biler)  
3. Strategiarbejdet med SWOT analysen mv. 
4. Borgermøde planlægning:  

Skole, SWOT - byens strategi fremover, samt trafiksituationen og oplæg til løsninger. 
5. Timing - engang i november (se forslag nedenfor).  

 
Næste møde: 
Forslag til næste møde:  14.  Oktober kl. 19:00 hos Susanne 
Borgermøde dato:  18. november 2021 kl. 19:00 i forsamlingshuset!? (Kim A booker!!) 


