Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 10. marts 2022
Deltagere:
Fravær:

Lind Holmegaard, Kim Aarenstrup, Susanne Knudsen
Kim Bargsteen, Søren Christensen (afbud)

1. Punkter fra formand
Cykelservice stander i Kundby. Opslag på FB laves.
Vi håber at interesserede melder sig, så de kan meldes ind til kommunen for nærmere
koordination.
Møde i den uformelle LF-gruppe 24. marts kl. 19 i Mørkøv Hallens Foreningslokale.
Susanne deltager på vegne af Kundby.
Kim Aarenstrup deltager i det fælles møde for Lokale fora i Holbæk Kommune den 30.
marts.
2. Status på Infoskærme, herunder skærmen i Brugsen som er "sort" v/Kim
Det er ikke lykkedes Kim at komme igennem til Kundby Friskole omkring ophængning af
den nye skærm, som er klar (ferie og andre årsager). Vi besluttede, at skærmen i stedet
sættes op i Brugsen og den anden tages ned og undersøges, evt. repareres. KimA
foranstalter udskiftningen.
Vi bibeholder GMAIL kontoen til opslag på infoskærmene – mailadresse:
kundbyinfo@gmail.com.
3. Økonomi v/Lind
Status på indestående: Kr. 35.232 – tilgodehavende jf. Samarbejdsaftale med Holbæk
Kommune – kr. 16.000 (Susanne rykker igen).
Jf. beslutning fra sidste møde vedr. støtte på kr. 2.000 til Kundby Kultur- og Forsamlingshus
– ikke udbetalt, da kvittering ikke er modtaget.
Udgiften til Andehuse blev ca. 450 kr.
Udgifter til reservedel og flag til flagstænger: ca. 1.100 kr.
4. Skrald og gode sild 2. april kl. 10
John har ordnet alt det praktiske, er ikke selv til stede på dagen – Lind ordner resten.
Opslag og PR sendt ud. Susanne og Tove smører sandwich.
5. Kundby Gadekær
Vandet i gadekæret var tæt på at oversvømme den lille ø. Holbæk Kommune har fixet den
stoppede afløbsbrønd.
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6. Konstitueringsaftalen ifm. Kommunalvalget
Kristian Timmermann vil meget gerne mødes med os – enten tirsdag den 29/3 eller torsdag
den 14/4. Susanne koordinerer med Søren og vender med foretrukken dato.
7. SWOT-analyse for Kundby
Arbejdet har udmøntet sig i 5 mulige arbejdsgrupper til strategisk udvikling for Kundby
Lokalområde – se medsendte. Vi besluttede umiddelbart at forsøge opstart med 4 grupper:
•
•
•
•

Kundby Dag’li Brugs:
Lind Holmegaard
Kundby Friskole og Børnehus: Susanne Knudsen
Bosætning i Kundby:
Søren Christensen
Erhverv:
Kim Aarenstrup
Vi orienterer om arbejdet på kommende borgermøde i april/maj og opfordrer folk til at
melde sig til grupperne.

8. Hjemmeside:
Mette Wallin er kontaktperson i Holbæk Kommune og Kim Aarenstrup overtager sitet
fredag 11. marts på et TEAMS møde
9. Mobilitetsplan fra Holbæk Kommune
Lind har rapporteret tilbage og Susanne har sendt opfordring ud til Kundby om at besvare
undersøgelsen.
10. Kommende møder:
Borgermøde:
Generalforsamling:

Afv. mødedato fra KIF Formand
onsdag, den 22. juni 2022

Ref/sk
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