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Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 8. september 2022 

Deltagere: Søren Christensen, Kim Aarenstrup, Susanne Knudsen, Gert Bøie Hansen,  
                        Sebrina Fredslund Mejlkær  
 
Boligstrategi 
Det gav ikke umiddelbart pote at henvende sig til udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling 
omkring boligstrategi. Vi aftalte at næste skridt er:  
 

1) Susanne rykker for afklaring af Ejendomsadministrationens feedback på salg af delområde 
1 i lokalplan B303.1 (Lars Qvist og Kristian Timmerman) – gjort 22/9. 
 

2) Susanne henvender sig til Kundby Friskole vedrørende strategi og lokalplan for udvidelse af 
skolen. Gerne et møde, hvor Søren deltager – gjort 22/9.  
 

3) Susanne har henvendt sig til VAB omkring Malmbygs projektudbud på Kirkebakken. Afv. 
svar.   

 
Referat af møde i Lokale Fora 30. august  
Referat er medsendt dette referat. Kim Aarenstrup deltager i mødet den 5. oktober fra Kundby 
Lokalforum. Program til dette møde er sendt ud siden mødet. Kim tilmelder selv.  
 
Varmeplan 
Læs Varmeplanen for Holbæk Kommune her: Strategisk varmeplan (holbaek.dk) 
Kim henvender sig til Mørkøv Varmeværk for at diskutere muligheden for tilslutning af Kundby og i 
forhold til at undersøge rentabilitet i det hele taget. 
Se deres hjemmeside med kontaktoplysninger her: Forside (moerkoevvarmevaerk.dk)  
 
Økonomi  
Status: ca. 40.000 på kontoen. 
Kontoen i Kundby Dagli’ Brugs er opdateret med Gerts kontaktoplysninger.  
Gert arbejder på at flytte Kundby Lokalforums konto til Danske Bank – i den forbindelse skal alle 
indsende kopi af sygesikringskort og kørekort via det link, Gert har fordelt.  
 
Mobilitetsplan 
Opgaven hører under dette udvalg – læs mere her: Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling 
(holbaek.dk) 
Sebrina deltog i møde tirsdag 6/9. Mødet var tilrettelagt med grupper fordelt på 5 borde, hvor 35 
forslag, delt op i temaer, blev diskuteret. Der hersker tvivl om hvor stort budgettet er for de 
kommende år til dækning af alle de gode ideer.  
 
Ansøgning fra 50+  
Lokalforum har modtaget en ansøgning til støtte til en ny kaffemaskine i Foreningslokalet. 
Lokalforum siger ja, dog skal alle foreninger have mulighed for at bruge den.  
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Brugsen  
Vi kunne godt tænke os en status for Brugsen. Susanne har anmodet Brian Johansen om et møde 
(inkl. Kim). 
 
Hjemmesiden  
Marie Arby Sørensen vil gerne opdatere hjemmesiden. Kim har kontakt til Marie.  
 
Info-skærm  
Vi skal lave mere PR – Susanne sender mailadresser til Kim, som sender en mail ud.  
Format er liggende A4 – PDF.  
Susanne har sendt KGF video til Kim.  
Skolens pedel er ikke vendt tilbage vedrørende opsætning af skærm. Sebrina tilbød at stå for det.  
 
Folkeskov  
Opfølgning med David – der er kontakt for et møde med Sebrina og Susanne. 
 
Møde med skolen omkring samarbejde.  
Der er taget kontakt til et møde med Mette og evt. Pernille med Sebrina.  
 
Evt.  
Byggeprojektet på Kirkebakken er sat til salg en ny ejendomsmægler. Susanne har fordelt 
projektet på Lokalforums FB-side med opfordring om at en ny køber melder sig på banen.  
 
Vi diskuterede om der pt. er behov for et borgermøde og vi konkluderede, at det er der ikke pt.  
 
Næste møde 
 

17. november kl. 19:00 hos Sebrina på Bygaden 14 i Kundby 
 

 
 
 
 
 
 
Ref. 
Sk  


