Referat af Borger- og Brugsmøde i Kundby Forsamlingshus 18. november 2021
Susanne bød velkommen, og fremlagde agendaen for dagens møde. Temaer til aftenen:
•
•
•

Lokalforum orienterer om nuværende projekter
Infoskærme, trafik og gadekær
Byens sammenhold, fællesskab og fremtid
Brugsens udvikling og fremtid

Panelet til aftenens møde bestod af repræsentanter fra Kundby Lokalforum, samt repræsentanter
fra bestyrelsen i Asnæs og Omegns brugsforening.
Susanne gav herefter ordet til Kim Aarenstrup, som orienterede om de fremtidige INFO-skærme
(pt. 1 i Brugsen - fortsat, 1 i Forsamlingshuset kan ses udefra). En borger foreslog, at man også
opsatte en Infoskærm i gangen til hallen på Kundby Friskole. Bestyrelsen vil søge penge fra
Fællesskabspuljen.
Lind redegjorde derefter for vej/trafiksituationen i byen, og herunder om den “optiske
vejindsnævring”. Flere borgere kommer med indsigelser/forslag til fremtidige målinger og
trafik/hastigheds reducerende foranstaltninger.
Susanne fremlagde herefter oplægget til vores egen lille SWOT-analyse i Kundby Lokalområde.
Vi arbejder på et skift fra nostalgisk tankegang til strategisk tankegang. Strategisk tænkning om
trusler og muligheder – samt parathed til forandring. Den dobbelte urbanisering i Holbæk (by/land).
De mindste bysamfund er mest udfordret. Afskrivning og/eller prioritering. Ønsker vi at være en
spredt bebyggelse eller en rådden lille landsby? Kæmp for Holbæk som centrum og forretningsliv –
undgå intern konkurrence i kommunen om udviklingen. Uden centrum er man virkelig udkant.
Kommunen kan ikke løfte opgaven alene, foreninger og virksomheder kan ikke løfte opgaven uden
kommunen.
1.
2.
3.
4.

Styrke
Svagheder
Muligheder
Trusler

Billede af den nuværende situation.
Muligheder for at påvirke og ændre svaghederne til det bedre
Muligheder, vi kan gribe eller komme for sent til
Eksterne omstændigheder, der truer Lokalsamfundets styrkeposition.

Output skal anvendes som grundlag for en kommende Lokal Udviklingsplan for Kundby (LUP).
Se borgernes bidrag på næste side.
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Referat fra Brugsens del af mødet
Oplæg fra Brugsen v/ Brian Johansen – herudover til stede:
Vibeke Andersen, næstformand i bestyrelsen for Asnæs Brugsforening.
Oskar, uddeler Brugsen i Kundby
Brian præsenterede sig selv som leder af Asnæs og Omegns Brugsforening (Asnæs, Kundby, Vig
Lyng). Oskar præsenterede sig selv. Startede som 15-årig i Vig Lyng.
Brian pointerede, at vi har brug for at tale om Brugsen nu og fremover - det første møde var for 10
år siden!

Har lidt historie med, hvor han gentager at byens største styrke er fællesskabet. Truslen er
demografien. Brian gennemgik tallene fra seneste regnskab/målinger. Opfordrede til at tanke på OK
og dermed støtte det lokale foreningsliv.

Læs hele Brugsens indlæg som vedhæftet fil til dette referat.
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Spørgsmål: Kunne nogen ikke opfordre på FB, hvordan det fungerer og hvordan man iværksætter
det som borger!?
Svar: Det står alle frit at rose Brugsen på nettet. Kundby Lokalforum bakker op om de
arrangementer, som de får besked om.
Spørgsmål: Får Kundby Brugs indtægten, når vi handler på Coop-online?
Svar: Nej - desværre ikke
Spørgsmål: Kan vi inddrage Fri-skole forældrene, så de også kender byens tilbud!?
Svar: Ja – endelig.
Spørgsmål: Hvad kan Brugsen selv gøre, og en borger handler selv hos Nemli.com, for at få det
sortiment vi som borgere har brug for?
Svar: Måske en idé at Brugsen bliver bedre til at kommunikere deres tilbud.
Spørgsmål: Kunne man ikke inddrage “Dagli Brugsen” også, når COOP annoncerer nationalt!?
Svar: Brian var enig i at det ikke virker optimalt.
Borgere: Kunne man samarbejde med lokale landmænd, om restvarer til dyrene...!?
Svar: Tal med Oskar om det.
Kommentar: Vil gerne rose personaleholdet og herunder også Oskar specifikt!

Punkter til næste bestyrelsesmøde:
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. Timing - engang i november (se forslag nedenfor).

Næste møde:
Forslag til næste møde:
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