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Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 21. oktober 2021 

Deltagere: Kim Bargsteen, Lind Holmegaard, Kim Aarenstrup, Susanne Knudsen  
Afbud: Søren Christensen  
 
1) Borgermøde 18. november kl. 18:30  
 

• Dato konflikt 
Det har vist sig at Brugsen planlægger et møde samme dato, så de 2 møder slås sammen. 
Brugsen har bedt om et formøde den 28. oktober kl. 9:00 i Brugsens baglokale, hvor vi lige 
planlægger hvor lang tid de skal bruge mv. Kim A, Lind og Susanne deltager.  
Der mangler en projektor, da forsamlingshuset ikke har en sådan! 

o Kim B taler med Brugsen om de har en projektor der kan bruges (det har de). 
 

• Status på trafik v/Lind 
• Kommunen har ikke penge til at Kundby kan få 4 trafikchikaner 
• Vi har kun behov for 2, hvilket Lind har gjort opmærksom på. David B er involveret i 

sagen og vi forventer at det løser sig snarest.  
 

• Lokal Udviklingsplan for Kundby v/Susanne  
Susanne introducerer arbejdet med SWOT-analysen og faciliterer gruppearbejde med 
feedback til bestyrelsen.  
 

• INFO skærme v/Kim A  
2 stk er tilbudt fra Holbæk Kommune  

o Udgift 1.200 kroner pr. skærm pr. år (efter 1. år) 
o Det skal undersøges i detaljer, hvad skriver vi under på. 
o Hvad gør kommunen for at holde skærmene i drift og hvordan opretholdes 

servicen? 
o Kan man ringe til et kommunalt nummer om hjælp, ved tekniske problemer?  

 
Vi har allerede modtaget en faktura på 500 kr. for rengøring af Forsamlingshuset ifm. mødet. Det 
er dælme frisk at sende den en helmåned før som netto kontant. Faktura betales efter 
Borgermødet.  

3) Torslunde Gadekær 
 
PULO har bevilget 55.000 kroner til renovering af Gadekæret i Torslunde. Umiddelbart er projektet 
gået lidt i stå grundet andre, personlige prioriteter. Det diskuteres, om vi behøver at miljøteste 
gadekæret, men kan nøjes med at beskære det grønne og anskaffe borde/bænke mv. Kim B taler 
med Mikael Skytte om hvordan vi som Lokalforum kan støtte op om projektet.  
 
4) Kommuneplan 2021  
 
Dette punkt er udskudt til næste møde.  
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5) Tilbud fra Fællesskaberne om Vidensdelingsmøder  
 
Vi gennemgik listen.  Emnerne: 

• Kurser som kommunen vil afholde. Ref bilag fra Susanne. 
• Fra idé til virkelighed (fysisk eller events i lokalområdet). 
• Trafiksikkerhed (forstå kommunens plan). 
• Boligudvikling & lokalplaner. 
• Organisering og frivilligledelse. 
• Kend din kommune. 
• Børn & Unge - hvordan inddrager vi dem.  
• Fundraising. 

 
Kim A. er interesseret i enkelte tilbud.  
Nogle er for ”generelle” – fx omkring cykelstier, hvor hvert lokalforum har sine egne behov. 
Vi tager dem, i takt med at de bliver tilbudt. Møderne tilbydes også til borgerne.  
 
6)  Kundbydagen 
 
Vi diskuterede om Forsamlingshuset skal ”overtage” arrangement af den årlige Kundby dag. 
Tidligere har Forsamlingshuset haft monopol/eneret på at tjene penge på mad og drikke, da det 
umiddelbart var den forening, der havde mest brug for penge. Foreningerne må sætte sig sammen 
og diskutere hvordan det skal arrangeres fremover. Kim A briefer Forsamlingshusets bestyrelse og 
Forsamlingshuset skal komme tilbage umiddelbart efter 4/11, om de ønsker at tage det 
overordnede ansvar. Herefter tilbydes det til andre foreninger.  
 
Susanne overleverer “Kundbydagen - materiale” til Kim A eller andre, der måtte ønske at gøre 
brug af det.  
 
7)   Økonomi 

• For nuværende har vi et overskud på kr. 39.997,79 på kontoen.  
• Vi har modtaget en anmodning om at dække reparation af på flydepuderne til Ande-

husene. Flamingoen er ”angrebet” af alger, som fiskene spiser – og flåderne er derfor 
væltet. Det er derfor nødvendigt at tage dem op og lukke af med tagpap eller tilsvarende. 
Vi godkendte udgiften. 

 
8)   Eventuelt  
 
Ingenting.  
 
 
 
Næste møde: 
 
Borgermøde dato:  18. november 2021 kl. 19:00 i forsamlingshuset  


