Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 13. april 2022
Deltagere:
Fravær:

Søren Christensen, Lind Holmegaard, Kim Aarenstrup, Susanne Knudsen
Kim Bargsteen

1) Konstitueringsaftalens punkt: Lokalområderne
Vi havde inviteret Kristian Timmermann (A), som er nyvalgt til Kommunalbestyrelsen og er
medlem af ”Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling” (formand er Lars Quist). Udvalget skal
varetage den samlede indsats i forhold til lokalplanlægning, infrastruktur, trafikplanlægning,
boligstrategi og lokal udvikling, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret.
Vi diskuterede derfor boligstrategien for Lokalområdet Kundby ift. området ved skolen, samt
projektet ved Kirkebakken – hvor der efter sigende verserer en ankesag omkring afstand til
husdyrhold, som trækker projektet ud. Kristian vil gøre hvad han kan for at Kundby får fokus i
forhold til lokal udvikling. Vi eftersøgte en deadline for hvad vi skal gøre hvornår mv. Kristian påtog
sig også at søge agtindsigt i ankesagen – ligesom han vil forsøge at skaffe flere detaljer omkring
andre projekter, fx med OK-fonden og Sparekassen Sjælland.
Kim A kontakter Christian Ahlefeldt-Laurvig for at få en status på byggeprojektet på Kirkebakken
(evt. før Borgermødet 27/4).
Resultatet skulle gerne i første omgang udmønte sig i en ansøgning om et møde med ovennævnte
udvalg, hvor vi kan diskutere Kommuneplantillæg og Lokalplan m.v.
2) Ansøgning
Lokalforum modtaget en henvendelsen omkring betaling til en privat person for græsslåning på
stier omkring Kundby. Vi er umiddelbart nervøse for at påføre Kundby Lokalforum en fast
driftsomkostning og ligeledes er vi bange for at der skal opstå en uønsket præcedens af en slags.
Vi får et kommunalt tilskud pt. - men har ikke garanti for at det fortsætter. Vi er dog positive over
for henvendelsen og vil tage sagen op ifm. By forskønnelses-prisen, som deles ud på kommende
Generalforsamling i Lokalforum i juni.
3) Status på Infoskærme og beslutning om indkøb af ekstra skærm
Bestyrelsen besluttede at indkøbe en 43’ tommer skærm ca. 4.000 kr. Den er bestilt og
hjemkommet. Skærmen skal erstatte den skærm, der sidder i Brugsen (den er gået i stykker).
Vi godkendte samtidig udgiften til licens kr. 1.800.
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4) Borgermøde 27. april i KIFs klubhus
Jacob fortæller lidt om processen ifm. ombygningen og klubbens seneste udvikling.
Borgermødets hovedtema herefter er resultatet af SWOT-analysen og information om de næste
skridt herfra. Emner:

5) Orientering om møde i Torslunde den 5. maj om ny Transformerstation
Holbæk Kommune har indbudt til borgermøde, en såkaldt fordebat, for ny planlægning af
højspændingsstation ved Torslunde som blev behandlet i ØKU d. 9. februar (link til
dagsordenspunkt). https://dagsordener.holbaek.dk/vis...
Program:
17-17:30 Walk-and-talk ved det nye højspændingsstationsområde ved adressen Katrinedal 10
17:30 - 17:45 Egen transport til borgermøde i Torslunde
17:50 – 18:30 Borgermøde i Torslunde på adressen Torslunde 26: Præsentation af forslag til
planlægning af ny højspændingsstation v. Energinet samt spørgsmål fra alle interesserede.
18:30: Tak for i dag.
Baggrund:
Der er her tale om et kommuneplantillæg samt ny lokalplan for en ny højspændingsstation, hvor
Energinet er udvikler bag projektet. Til for debatten inviteres borgere mv. til at komme med idéer
og forslag til indholdet af kommuneplantillægget.

Kundby Lokalforum 2022

Side 2

6) Ansøgning om støtte til Kundbydagen 25. juni 2022
Kundby Lokalforum har modtaget en ansøgning fra Kundby Kultur- og Forsamlingshus på kr.
13.500 ifm. Kundbydagen til ”diverse”. Efter en debat i bestyrelsen, har vi informeret ansøger om
at vi ikke kan støtte et beløb i den størrelsesorden – samtidig er fremsendt links til relevante puljer
for events og børnekultur i Holbæk Kommune. Såfremt det skal komme på tale med en form for
støtte, skal der flere detaljer på bordet i form af et budget og i form af konkrete oplysninger.

7) Eventuelt
a) Vi har modtaget invitation til et møde i Holbæk Kommune om kommunens Arkitekturpolitik.
Ingen i bestyrelsen har umiddelbart lyst til at deltage.
b) Godkendt inspektionsrapport modtaget på Kundby Fitness Park.
c) Susanne har deltaget i møde i den interne gruppe for Lokale Fora og orienterede fra mødet. Det
primære emne fra mødet var anbefalinger fra Top-mødet i september, som vi endnu ikke har fået
feedback på.
d) Kim A har deltaget i møde for Lokale Fora på Holbæk Kommune den 30. marts, hvor der blev
fortalt om strategi arbejdet i hhv. Knabstrup og St. Merløse.
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