Referat af Generalforsamling i Kundby Lokalforum (for 2021)
Dato: 14. juni 2022 – kl. 18:30 – 20:00
Kundby Friskole
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
Jørgen Jensen blev valgt til dirigent med applaus.
Stemmetællere: Lars Hamann Petersen og Peter Juul-Wiese
2.

Valg af referent

Susanne Knudsen
3.

Bestyrelses beretning v/formanden Susanne Knudsen

Denne generalforsamling er for 2021 – og det er bare 10 måneder siden, at vi sidst afholdt
Generalforsamling for 2020 (i august). Corona har igen påvirket fællesskabet og arrangementer. Således er
Madklubben stadig ikke i gang og vi skylder stadig et 1. hjælpskursus, med støtte fra Trygfonden.
Skrald og Gode sild
… er imidlertid kommet godt i gang igen og der var rigtig god opbakning. Tak til Lind og John.
Gadekæret
Gadekæret vedligeholdes alene af frivillige og støtte økonomisk af Lokalforum (mindre beløb).
Gadekærsbanden gør det fantastisk og der er altid stor interesse om det arbejde, der udføres af op til flere
generationer.
Kommunikation
Vi mangler STADIG en Web-master til hjemmesiden, hvor kun siden med referater fra møder mv. – samt
kontaktpersoner for foreninger mv. holdes løbende opdateret. Holbæk Kommune er barslet med ny
software og vi er nødt til at finde en løsning.
Trafikudvalget
Projektet med indsnævringer af indfaldsvejene er afsluttet i samarbejde med Politi og Holbæk Kommune.
Lind har deltaget i møder omkring kommende mobilitetsplaner for Kundby/Gislinge/Svinninge – og nye
tanker om en cykelsti til Holbæk.
Folkeskov
I starten af året blev vi spurgt om vi kunne tænke os at medvirke til en Folkeskov på 2,5 HA i hjertet af
Kundby bag Sognegårdsvej. Området tilhører Holbæk Kommune og kommunalbestyrelsen var villige til at
ændre lokalplanen, så der ikke opføres huse på jorden, men i stedet en Folkeskov til gavn for byens
beboere. Tanken er desuden at udnytte den lavning der er i området, til også at anlægge en lille skovsø,
hvorved der vil kunne etableres en stærkt forbedret biodiversitet i skoven, som vi alle vil få adgang til via
en skovsti. Kundby Lokalforum finder tanken fuldkommen fantastisk, og til stor gavn for byen, dens
attraktionsværdi for kommende beboere, ligesom det givetvis også vil få en gunstig indflydelse på
huspriserne, og på den fremtidige lyst til at investere i byen nogle af de andre steder, hvor der kigges på
mulige udstykninger.

Torslunde Gadekær
Bevillingen på 55.000 kr. til renovering af Torslunde Gadekær er Status Quo. Det er ikke lykkedes at få
skubbet projektet i gang med en såkaldt Sediment-prøve, der skal vise om gadekæret er forurenet.
Afhængig af dette, vil projektet herefter fortsætte (borde, bænke, beskæring mv.). Vi håber at frivillige vil
komme med ny energi til dette projekt, så ikke pengene går tabt.
Fælles Borgermøde med Kundby Brugs
Vi afholdt et fællesmøde med Asnæs Omegns Brugsforening vedrørende status for Kundby Brugs. Det var
et rigtigt godt møde og ikke sidste gang, vi slår os sammen om et Borgermøde. Vi fik hilst på den nye
Brugsuddeler og fik set på resultater og tal fra perioden, der var gået. Vi kunne godt tænke os at nogle
frivillige borgere melder sig til at lave events og aktiviteter sammen med Brugsen i fremtiden.
INFO-skærme
Holbæk Kommune har valgt at udskifte den SW, som vi anvender til skærmen i Brugsen – det har givet lidt
turbulens med nye skærme mv. – men vi er klar til at sætte skærm op på skolen, i Forsamlingshuset, samt
til at skifte skærmen i Brugsen. Vi mangler frivillige, der er gode til at montere TV mv. – henvend jer meget
gerne til bestyrelsen.
Vindmøller på Kundby Mose
Dette projekt fyldte meget på sidste generalforsamling. Lokalforums bestyrelse ønskede ikke at ”vælge
side”, men bakkede op om dialogen. Jeg vil ikke sige, at det splittede vores lille samfund, men det gav en
overgang nogle sprækker i vores ellers så gode sammenhold. Det var skræmmende at opleve at debatten
blev så intens. I dag har vi fundet en løsning og vi er heldigvis stadig venner.
Strategi for Kundby
Inspireret af Topmødet i Holbæk Sportsby for Kommune, Politikere og Lokale Fora i september, giv vi i gang
med at se på fremtiden i Kundby. På Borgermødet med Brugsen bad vi Borgerne om hjælp til at beskrive
styrker, svagheder, trusler og muligheder og har senere konsolideret feedback til 6 arbejdsgrupper, som er
klar til at starte op nu:
1) Udvikling og samarbejde om Kundby Dagli’ Brugs
2) Foreningslivet
3) Fællesskabet
4) Bosætning
5) Øget samarbejde med Kundby Friskole
6) Erhverv
Vi håber at mange frivillige borgere har lyst til at deltage som medlemmer i de enkelte grupper. Meld jer
gerne til bestyrelsen allerede nu.
Spørgsmål til beretningen:
Anni: Hvad er status på byggeriet på Kirkebakken?
Lind kunne berette at hele projektet er sat til salg. Bestyrelsen vil undersøge de nærmere detaljer.
Sebrina: Hvad er status på etablering af Folkeskoven?
Susanne: Bolden ligger hos Holbæk Kommune pt. Det forventes at der sættes gang i projektet til efteråret.
Der var forslag om at slå stier i den naturlige skov, der er ved at etablere sig selv.
Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

4.

Fremlæggelse af regnskab

Kassereren, Lind Holmegaard, fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
5.
Ingen.

Indkomne forslag

6.
Valg af bestyrelse
På valg var Lind Holmegaard, Kim Bargsteen og Søren Christensen.
Søren Christensen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen: Sebrina Fredslund Mejlkjær og Gert Bøie Hansen.
7.
Valg af suppleant til bestyrelsen
Benny Jensen blev genvalg.
8.
Valg af bilagskontrollant
Birgit Grell blev valgt.
9.
Valg af suppleant til bilagskontrollant
Susanne Bundgaard Hansen blev valgt.

10.

Eventuelt

Susanne: Takkede Lind for mange års tro tjeneste i Lokalforums interesse. Lind har deltaget i arbejdet helt
tilbage fra 2001 og har været kasserer siden foreningens stiftelse 16. marts 2017. Lind har taget den hårde
tur med bankernes krav og den stigende besværlighed ved at være kunde. Lind har altid brændt for trafik,
gadekær og byvandringer – og vi håber at Lind vil fortsætte udenfor bestyrelsen med dette arbejde. TAK på
Kundbys vegne.
Også tak til Kim Bargsteen for hans altid spændende ideer og indspark til arbejdet i Lokalforum.
Og endelig tak til John Fredslund for 5 års tjeneste som bilagskontrollant.
Peter Juul-Wiese: stillede forslag om at indstille en pris til årets borger. Bestyrelsen tager det med i deres
arbejde.
Søren Christensen: Uddelte årets forskønnelsespris (gavekort på 1.000 kr. til Kundby Dagli’ Brugs). Prisen
går i år til Torben Sørensen, som i mange år frivilligt har holdt stierne omkring Kirkestien, så de altid er
tilgængelige for byens vandrere med hunde mv.
Der blev udtrykt lidt utilfredshed omkring angivelsen af sted for Generalforsamlingen. Nye borgere kender
ikke indgangen til Foreningslokalet bag hallen. Vi gør os mere umage næste gang.
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. ca. 20.

Ref.
Susanne Knuden

