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Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 25. januar 2022 

Deltagere: Lind Holmegaard, Kim Aarenstrup, Susanne Knudsen  
Afbud: Kim Bargsteen, Søren Christensen  
 
1) Infoskærme v/Kim A 
Den nye skærm er modtaget af Kim, men det er indviklet at sætte Q-play op. Kim B. Olsen kommer 
på besøg 27/1, hvor de vil forsøge at løse problemerne sammen. Kim A vender tilbage til Susanne, 
hvis hun skal finde noget hjælp. Kundby Reklamevideo er sendt til Kim. Skærm nr. 2 sættes op på 
Friskolen. Kim sørger for at tage kontakt til skolen og få tilladelse, WiFi etc. Hvis der skal bruges 
håndværkerhjælp til at sætte skærmen op, så kontakt evt. Susanne.  
 
Susanne har søgt Fællesskabspuljen til skærm nr. 3 – men med afslag. Vi prøver igen i samarbejde 
med David – dog skal skærmen være lidt mindre end først antaget. Susanne beder Jacob Ganderup 
om et nyt tilbud.  
 
2) Økonomi v/Lind  
Kassebeholdning pr. 25/1-2022:   Kr. 36.823,07 
Aftale med Holbæk Kommune er underskrevet (se bilag 1) og vi forventer at modtage kr. 16.000 
snarest. Vi forudsér og godkender følgende udgifter: 
 

• Vimpler 
De holder kun ca. 1 år ad gangen og kræver løbende vedligehold. Udgift på ca. kr. 1.500 
godkendt.  

• Gadekær 
Sø-sikring af Andehusene har medført montering af slisker til ællingerne. Denne sliske har 
vist sig at få husene til at kæntre, hvorfor en løsning skal udtænkes og gennemføres med 
hjælp fra Niels Rasmussen og søsætning v/ Anton og Mads. Udgift på ca. kr. 1.000 
godkendt.  
 

3) Byporte  
Arbejdet med den optiske indsnævring pågår og laves iflg. Politiets anvisninger.  
Byportene ved Bygaden Syd er på vej til udskiftning, vi ser tiden an indtil videre.  
 
4) Hjemmeside  
Siden er i forfærdelig forfatning. Desværre har vi ”misset” et møde den 24/1 på Holbæk Kommune 
vedrørende opgradering og migrering fra Umbraco 7 til 8. Kim A vil kontakte Mette Wallin og få en 
aftale i stand om hvordan vi kommer videre.   
 
5) Generalforsamling 2022  
Da seneste generalforsamling blev afholdt i slutningen af August, besluttede vi at afholde 
kommende Generalforsamling den 22. juni kl. 19:00 i Foreningslokalet på Friskolen.  
Planen er at Kim A overtager formandsposten fra Susanne i denne anledning.  
Lind ønsker at stoppe som kasserer og Susanne sætter et arbejde i gang med at finde en ny til 
posten.  
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6)  Konstitueringsaftalen ifm. med Kommunalvalget – se bilag 2 
Det tyder ikke på at Kommunalbestyrelsen har igangsat nogen aktiviteter baseret på aftalen.  
Punkt 2, 3, 4 og delvist 5 omhandler emnet ”Bosætning og Boliger”. Susanne udarbejder en 
særskilt mail omkring dette område. Lind kontakter sin nabo, Kristian Timmermann, som vi mener 
er formand for udvalget ”Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling” (Lars Qvist er formand, red.) 
og opfordrer Kristian til at vi tager et fællesmøde om dette område. Søren skal naturligvis deltage i 
dette møde og lede arbejdet fremadrettet. David holdes underrettet. Det kunne også planlægges 
ifm. næste møde 10/3.  
 
7)  SWOT-arbejde - se bilag 3 
Vi gennemgik det konsoliderede feedback fra mødet i november.  
Vi aftalte, at Susanne laver et forslag til en handlingsplan ud fra feedback, vi diskuterer det på 
næste møde i marts – og beslutter hvilke overordnede emner, vi ønsker at arbejde videre med.  
 
8) Topmøde – se bilag 4  
Vi gennemgik anbefalingerne og mange af dem er dupliceret i konstitueringsaftalen.  
Status er, at Kommunalbestyrelsen er orienteret om anbefalingerne, men intet er godkendt. 
Pkt. 5, 6 og 15 kræver politisk godkendelse.  
 
9) Fællesmøde for Lokale Fora 30/3 kl. 19-20:30 
Mødet handler om erfaringsudvekslinger om daglig drift i udvalgte Lokalfora.  
Kim A deltager og melder sig til, når reel invitation modtages.  
 
10) Kundby Dagen 2022 
Kundby Kultur- og Forsamlingshus overtager planlægning og eksekvering af Kundby Dagen.  
Planlagt dato:  25. juni 2022 
Lokalforum bakker op med planlægning og hjælp til ansøgning af Fonde.  
 
11) Ansøgning til Aktivitetspuljen  
Vi har modtaget en ansøgning fra Kundby Kultur- og Forsamlingshus på kr. 2.000 til dækning af 
brugt lydudstyr. Der blev udtrykt tvivl på mødet om det er en dårlig investering at købe brugt i 
stedet for at tænke stort og søge penge til et nyt og større anlæg.  
Beslutning: Pengene bevilges under forudsætning af at det brugte udstyr ikke sælges af et 
bestyrelsesmedlem og under forudsætning af at LF modtager kopi af faktura.   
 
Næste møder: 
 
Bestyrelsesmøde:  torsdag, den 10. marts 2022 kl. 18:30 hos Susanne Knudsen 
Generalforsamling: onsdag, den 22. juni 2022 kl. 19:00 på Kundby Friskole  
 


