Referat af Generalforsamling i Kundby Lokalforum (for 2020)
Dato: 23. august 2021 – kl. 18:30 – 20:00
Kundby Friskole

1. Valg af dirigent og stemmetællere
John Fredslund blev valgt til dirigent.
Torben Sørensen og Arne Helgogaard blev valgt til stemmetællere.
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt ift. vedtægterne.
2. Valg af referent
Mia Tiedtke blev valgt. Referatet er dog skrevet af Susanne Knudsen.
3. Bestyrelses beretning for 2020 v/Susanne Knudsen - Formand
Det er nok overflødige ord, men 2020 var et ualmindeligt år pga. Corona. Vi har ikke kunnet afholde de
traditionelle events – og derfor har der heller ikke været mange møder i bestyrelsen. Lidt har vi dog lavet.
Kommunikation
Vi mangler en Web-master til hjemmesiden, hvilket den bærer præg af. Siden med referater fra møder mv.
– samt kontaktpersoner for foreninger mv. er dog opdateret. Der har i lang til været problemer med Infoskærmen i Brugsen, grundet nye interne regler i Coop. Jeg blev til sidst ret vred og det resulterede i at
Nordvest-IT i Svinninge fik ordnet problemet.
Madklubben anno 2012
Det er længe siden at vi har haft fællesspisning, men jeg kan afsløre at 50+ pusler med et nyt arrangement.
Prisen stiger lidt, da 50 kr. ikke rækker langt. Følg med på Facebook. Jeg vil lige nævne at I skal købe
billetter med det samme og ikke blive sure den sidste dag, når der er lukket for billetsalget.
Brugerrådet
Friskolen har fået ny skolesekretær og der vil blive indkaldt et møde i efteråret.
1. hjælps kursus
Lokalforum har stadig penge til et hjertestarter kursus for 16 frivillige, sponseret af Tryg Fonden. Dette vil
blive afholdt i efteråret. Hvis der melder sig 16 flere, så afholder vi gerne et kursus mere.
Skrald og Gode Sild
Dette frivillige arrangement kunne ikke afvikles i 2020, men vi fik en fin aftale med Brugsen om at aflevere
skrald og få en præmie.

Bosætningsstrategi
Dette emne ligger os stadig på sinde, men det har ligget stille i Corona perioden. Ifm. Folkeskovsprojektet
har der været diskussioner om strategien – og den siddende bestyrelse arbejder på at udvikle byen langs
Trønningevej mod Vognserup. Vi har brug for jeres opbakning.
Kundby Fitness Park
Vi har udskiftet nogle slidte dele i Parken med en donation på 23.000 kr. fra SPAR Nord. Det er vi utrolig
taknemmelige for. Der er fast træning hver tirsdag kl.15:00 (et hold overtaget fra genoptræningscentret i
Holbæk Sportsby) - og kl. 16:30 for de garvede. Træningen foregår med en frivillig træner og alle er
velkomne (se Fitnessparkens Facebook side).
Kundby Dagen
Har ikke været afholdt i 2 år. Foreningerne og Lokalforum må diskutere om den skal genopstå eller
erstattes af det udmærkede arrangement på Idrætspladsen v/KIF.
Gadekærsbanden
Gadekæret vedligeholdes ene og alene af frivillige og de gør det til Olympisk GULD. Vi har lavet en
projektbeskrivelse af renovering af hele Gadekæret for ca. 250.000, men har fået afslag i første omgang fra
Nordea Fonden. Gadekæret søgte Lokalforum om 5.000 kr. til rensning af dræn mv. – det kunne dog gøres
for 2.000 kr.
Sti-Lauget
Kundby deltog igen i den landsdækkende Vandrefestival med 4 ture med i alt 109 deltagere.
Samarbejde med foreninger
Måske husker I projektet ”Flere Aktive børn i Kundby”, som startede i november 2019. I den forbindelse
afholdt vi en fælles børneidrætsdag den 29. august 2020 fra kl. 10-13 på Kundby Friskole. Desværre var
fremmødet skuffende og det samme er antallet af aktive børn i foreningerne. Lokalforum opfordrer
borgerne til at bakke mere aktivt op om foreningernes aktiviteter.
Trafikudvalget
John og Lind arbejder på indsnævringer af indfaldsvejene i samarbejde med Politi og Holbæk Kommune.
Når det arbejde er gennemført, åbnes der for et nyt Trafikudvalg for dem, der har lyst at arbejde videre
med emnet trafik i Kundby.
Torslunde Gadekær
Kundby Lokalforum har ansøgt puljen ”Rum til Fællesskab” på vegne af Gadekærslauget i Torslunde og har
fået en bevilling på 55.000 kr. til renovering af gadekæret. Projektet skal sættes i gang med en såkaldt
Sediment-prøve, der skal vise om gadekæret er forurenet. Afhængig af dette, vil projektet herefter
fortsætte (borde, bænke, beskæring mv.).
Forskønnelsesprisen
Bestyrelsen har besluttet at belønne borgere i Kundby, der giver noget af sig selv til fællesskabet og
forskønner vores landsby. De første modtagere er besluttet af Bestyrelsen – næste gang vil vi bede om
indstillinger fra jer.
Film
Vi har fået lavet en film om vores landsby, som skal brande landsbyen og tiltrække nye borgere.
Og den skal vi se nu (den blev vist).


Jeg vil slutte beretningen med et håb om at Fællesskabet i Kundby vil genopstå i samme ånd som før
Corona. Fællesskab betyder, at vi skal være mange om at løfte opgaver i vores Lokalsamfund. Bestyrelsen
håber derfor at flere borgere vil bakke aktivt op om foreningernes aktiviteter og Lokalforums arbejde.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

4. Fremlæggelse af regnskab v/Lind Holmegaard

Det negative resultat skyldes et udestående tilgodehavende fra SPAR Nord Fonden på kr. 25.000.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
6. Valg af bestyrelse
På valg var Susanne Knudsen og Mia Tiedtke. Mia modtog ikke genvalg.
I stedet blev Kim Aarenstrup valgt ind i bestyrelsen. Tak til Mia for en flot indsats og velkommen til Kim.
Susanne modtog genvalg, men informerede samtidig om at det er hendes sidste periode.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg var Benny Jensen. Genvalg.
8. Valg af bilagskontrollant
På valg var John Fredslund. Genvalg.

9. Valg af suppleant til bilagskontrollant
På valg var Henrik Møllegaard. Genvalg.
10. Eventuelt
Hans-Henrik Jensen bad om ordet og informerede om en ny pulje, hvor forsamlingshuset kan søge midler
til renovering og istandsættelse.

Afslutning
Formanden takke John Fredslund for at tage dirigent-rollen, hvorefter vi fortsatte med det planlagte
Borgermøde.

