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NYT FRA REDAKTIONEN

NYT FRA LOKALFORUM
I arbejdet med Helhedsplanen for Ugerløse er der
kommet ændringer i tidsplanen, da det er nødvendigt
at få afdækket, hvilke infrastrukturløsninger staten vil
medvirke til. Der er også behov for at lokalforum og Udvalget for Klima og Miljø samt Vækstudvalget får drøftet
disse løsninger og deres betydning for helhedsplanen
med hinanden.

Ros, ris eller kommentarer
Har du ris, ros, kommentarer eller gode ideer, må du
meget gerne skrive til lokalblad@ugerloese-if.dk.
Har du en god historie om Ugerløse er du meget velkommen til at sende den eller nogle billeder, som andre
kan have glæde af at læse og se.
Alle kommentarer bliver læst, og de gode idéer arbejder
vi videre med.

Det betyder, at det videre forløb først bliver drøftelser
med staten. Herefter dialog mellem lokalforum og de
to udvalg i maj måned ,om de løsninger staten kan
medvirke til. Herefter skal der ske en politisk behandling
af helhedsplanen i Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Kom med i redaktionen
Skulle der være en eller flere som kunne tænke sig at
være med i redaktionen, så skriv til lokalblad@ugerloese-if.dk, da der altid kan bruges frivillige.

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen og chefen
for Vækst og Bæredygtighed påbegynder drøftelserne
med staten.

Hovedgaden 53 • 4350 Ugerløse
www.jlglas.dk • info@jlglas.dk
Alt glarmesterarbejde udføres
Sikkerheds- og vådrumsspejle
Isætning af døre og vinduer
Glas hylder og døre
Forsikringsskader
Planglas og acryl
Lavenergiruder
Sikkerhedsglas
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UGERLØSE KIRKE

UGERLØSE VANDVÆRK
Ved generalforsamlingen i vandværket oplevede
bestyrelsen en positiv opbakning til årets arbejde. Der
var fremmødt enn del forbrugere, ud over bestyrelsen,
men der var kun positive tilbagemeldinger om hvordan
det var gået i 2015.

Særlige gudstjenester i Ugerløse kirke
Søndag den 3. april kl.10
Musikfortælling med Bertil Pyndt Jonsén på trommer.
Til denne gudstjeneste vil fortællinger fra biblen og
musikken flyde sammen i et poetisk hele. En gudstjeneste for øret og fantasien. Tobias Dahl vil spille på
klaver/orgel og Bertil P. Jonsén 23 - årig trommerslager
vil spille ind med jazzede slag.

Her følger bestyrelsens beretning:
Aktivitet
2015 blev et år hvor vi har høstet frugten af de sidste
års store aktivitets niveau.

Søndag den 10. april kl.10
Vil kirkens gospelkor: We got joy gøre gudstjenesten
særlig festlig med sang og musik.

Så det der er brugt mest tid på i 2015 er at vi har
udskiftet en gammel forsyningsledning, til en ny og
større til en forbruger, hvor der var problemer med at
opretholde et acceptabelt tryk

Orgelkoncertgudstjeneste den 8. maj kl.10
med Bach og Buxtechude

Der blev for første gang i min tid nedlagt 2 forbrugssteder (der hvor brugsen har lavet et pænt grønt område)
og i den forbindelse fik vi også nedlagt en gammel
brandstander

Ugerløse kirke har et dejligt orgel og derfor vil denne
gudstjeneste sætte fokus på to af barokkens største
orgelkomponister J. S. Bach og D. Buxtehude. Vi skal
hører mindre stykker af deres kompositioner og høre om
deres liv og indflydelse på musikken.

Området omkring vandværks bygningen fik vi færdig
gjort og afslutte med lægning af en gang pæne sten, så
nu skal vi barer have malet soklen når det bliver varmer
i vejet

Gudstjeneste på Brorfelde søndag den 7.
august kl.14.00

I 2015 var det 8 år siden at de første måler med fjern
aflæselige forbrug blev sat op, så det var tid til at de
skulle kontrolleres, for om de kunne side 6 år mere, der
blev sendt 2 partier til kontrol afprøvning (hver omhandlende ca. 150 måler) det ene parti fik lov at side 6 år
mere og det andet parti kunne side 3 år mere inden de
igen skal kontrolleres

Igen i år skal vi ud i det grønne og holde gudstjeneste
og se på stjerner.
Høstgudstjeneste søndag den 11. september kl.10.00

I 2015 udskiftet vi en del låg til målerbrøndene da de gik
ned og trykket på senderen, og i den forbindelse vi jeg
gerne komme med en kraftig opfordring til at man ikke
river senderne af, og samtidig vil jeg opfordre til at man
får lavet foranstaltninger til at der ikke står vand i målerbrønden, senderen kan ikke tåle at stå under vand,
da der sider et lille batteri inden i som bliver ødelagt,
bestyrelsen vil se på dette problem og iværksætte
sanktioner vis dette ikke overholdes.
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UGERLØSE VANDVÆRK
I 2015 havde vandværket den glæde at værre sponsor af Forbruget
drikke dunke da man indviet den nye lejeplads (Ugerløse i
bevægelse) på skolen
Indvindingstilladelsen er forsat på 125.000 m3, i 2015
indvandt vi 84.156 m3, af det er gået
Holbæk vandråd og Holbæk kommune har i gang sat
Forbruget i 2015 var på 75.000 m3, skylning på værk
udarbejdelse af et nyt regulativ for vandværkerne i Hol1.730 m3, eftergivelse af vand 730 m3, ledningsbrud
bæk kommune, som det ligger nu kan Ugerløse vandværk tegner sig for ca. 6.300 m3
ikke tiltræde, der er 2 punkter der ikke er opfyldt
De 4 største forbruger med et forbrug på over 1.000 m3
tegner sig for 15.700 m3, svarene til 20,9%, og de 10
Vi har også i 2015 måtte konstaterer et vandspil ved ledstørste forbruger med over 600 m3 forbruger 19.900 m3
ningsbrud og det afsluttende kloakarbejder (men vi holder svarerne til 26,5%
os under de 10% spil)
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret
til at informerer lidt beder ud til forbruger, vi har prøvet
at værre hurtigere til at informere på hjemme siden og
Ugerløse DK, vis der var leverings forstyrrelser af vand, vi
vil også prøve at bruge det nye lokale foreningsblad som
har set dagens lys, til at informerer om mere generelle
ting som rør sig.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder og været
på en studietur til Jylland, hvor man så nærmere på
mulighederne for at selv at tegne ledninger ind på kort
Vandet
Rå vandet i boringerne visser ikke nogen fund af
uønskede stoffer. Vandet der leveres fra værket, er efter
de foretage prøver af en fin kvalitet, det eneste der kan
værre er at det er lidt hårdt vand (højt kalk indhold) og
det er en problemstilling som bestyrelsen vil arbejde vider
med for at se vikle muligheder der er til at løse det så alle
forbruger kan få gavn af det
Forbrugere
Der er i 2015 tilsluttet 1 ny forbruger, men der er så også
nedlagt 3 forbruger, så vi er i alt tilsluttet 613 ejendomme
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UGERLØSE VANDVÆRK
Økonomi
2015 blev et år som kom ud med et lille overskud, vi så
den fulde effekt af at værket er blevet renoveret, så der
er kun reparation og vedligeholdelse på ledningsnettet,
og det er holdt på et lavt niveau, men ellers vil jeg ikke
komme yderlig ind på regnskab og budget nu, men lade
vores kasser Sonja gennemgå det under pkt. nr. 3 og 4
Det der kan blive den store udfordring det kommende år
med hensyn til regnskab, er at regnskabet skal opgøres
på en ny måde, (men jeg kan lige så godt indrømme
at hverken Sonja eller jeg forstår det på nuværende
tidspunkt så vi har valgt at tage på kursus i det)
Afslutning
Dette var så beretningen for 2015, bestyrelsen vil altid
stå til rådighed vis der er forbruger som ønsker noget
drøftet eller behandlet på et bestyrelsesmøde
Jeg vil godt takke forbrugerne for at komme med gode
oplysninger omkring leveringen af vand m. m. til bestyrelsen (det kan altid bruges)
Tilslut vil jeg godt takke bestyrelsen og Sonja for et godt
og konstruktivt samarbejde i det forgangne år, det er
nemt at side for bordende når der er vilje til løsninger

Valg
Pia Kræsing og Thomas Hordrup var på valg, og blev
begge genvalgt.
Konstituering
Ved efterfølgende bestyrelses møde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand & røransvarlig
Ole K.Jensen - 20 72 59 08
Næstformand & driftsleder
Ebbe Andersen - 59 18 84 55 / 40 77 84 55
Sekretær - Pia Kræsing
Medlem - Thomas Horndrup
Medlem - Eigil Nielsen
Kasserer - Sonja Andersen - 59 18 84 55
Suppleant - Klaus Vink Slott
Tekst: Ole K. Jensen

Jonstrup den 18-2-2015
Ole K. Jensen
Forslag
Der var kommet et forslag fra en forbruger til generalforsamlingen, idet at det blev foreslået at dem der ikke har
vandmåleren inden i huset, skulle tilbyes et display inde,
så man nemt kan følge sit forbrug.
Bestyrelsen havde undersøgt prisen og en sådan ville
koste op mod 3000 kr. pr forbruger. Bestyrelsen anbefalede derfor at forslaget blev forkastet, i det at det ville
blive stor økonomisk byrde for alle forbrugerne, der jo
under alle omstændiger kommer til at betale i sidste ende.
Forslag blev enstemmingt afvist af generalforsamlingen.
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UGERLØSE FORSAMLINGSHUS
Henvendelser vedrørende leje af lokaler i
forsamlingshuset gøres bedst ved at benytte
den lejeformular man finder på
fc.ugerloese.dk,
eller henvendelse til:
Karen Tranekær,
Jonstrupvej 58, 4350 Ugerløse
Telefon: 5310 4350,
telefontid torsdag mellem 14 og 17
Hovedbygning
Hverdage (fra 17.00 til kl. 17.00 næste dag)

1.500 kr.

Fredag/Lørdag (fra 10.00 til lørdag 10.00)

1.500 kr.

Kort weekend (fra lørdag kl.12.00- til søndag 12.00)

2.600 kr.

Lang weekend (fra fredag kl.17.00 til søndag kl.17.00) eller (fra lørdag 12.00 til mandag 12.00)

3.200 kr.

4-Timers møde

600 kr.

Kursusdag, møde eller begravelse (08.00-17.00)

1.000 kr.

Rengøring iflg. særlig aftale

1.000 kr.

Lejen inkluderer store- og lille sal, service, samt fuldt udstyret professionelt køkken

Nordfløj
Hverdage (fra 17.00 til 17.00 næste dag)

1.000 kr.

Fredag/lørdag (fra fredag kl. 12.00 til lørdag kl. 12.00)

1.000 kr.

Kort weekend (fra lørdag 12.00 til søndag 12.00)

1.200 kr.

Lang weekend (fra fredag kl.17.00 til søndag kl.17.00) eller (fra lørdag 12.00 til mandag 12.00)

2.000 kr.

4-Timers møde

400 kr.

Kursusdag, møde eller begravelse (08.00-17.00)

600 kr.

Rengøring iflg. særlig aftale

1.000 kr.
Der er lille anretter-køkken og service.
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UGERLØSE FORSAMLINGSHUS
Fællesspisning tirsdag 31. maj 2016

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Byg din egen burger, grillen tændes og hjemmelavede
hakkebøffer og kylling bliver grillet.

Klaus Slott ønskede ikke at modtage genvalg

Der er afholdt generalforsamling den 17.
marts 2016

Suppleant Karin Johansen blev valgt ind som bestyrelsesmedlem

Der var 28 tilstede.

Kurt Aagaard blev valgt ind som ny suppleant

Formand for Foreningen Ugerløse Forsamlingshus
Anders Pedersen aflagde beretning om året der er gået,
altså 2015.
Han beretter på denne fjerde ordinære generalforsamling, at Foreningen de første år har skullet finde ’sine
egne ben at gå på…’, men at der nu bliver arbejdet som
’en rigtig’ bestyrelse med mange spændende opgaver
og aktiviteter. Der blev afholdt flere fællesspisninger
i løbet af året, hvor den sidste blev afholdt som julefrokost med stor succes, salen var fyldt til bristepunktet
og stemningen var god. Der udover har der været et
par foredragsaftner med Thomas Sloth og en ’Syng dig
glad’–aften.
Alle frivillige hjælpere blev inviteret til spisning som tak
for deres indsats.

Så er buffeten ved at være klar til Julefrokosten i
november 2015

2015 blev også året, hvor Ugerløse Fritidscenter
ændrede navn til Ugerløse Forsamlingshus og hermed
kom også et nyt logo til. Begge dele er der blevet taget
godt imod. En del fornyelser i og uden omkring bygningerne er det også blevet til som ny hoveddør, terrasse,
lyddæmpere og meget mere. Alt dette har kun kunne
lade sig gøre med stor opbakning fra frivillige. Her lyder
en kæmpe tak for opbakningen fra Anders.

Skrevet af Karin Johansen

Udlejning af festlokalerne går rigtig godt, hvilket afspejler, hvor godt det går økonomisk for huset.
Foreningen havde 97 medlemmer i 2015
Til slut takkede Anders for opbakning både fra medlemmer, frivillige, regnskabsfører og bestyrelseskollegaer
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VI UDFØRER

Vand Varme Sanitet
Solvarmeanlæg
Stoker/Pille kedler
Pilleovne MCZ
Gasinstallation
Oliefyr- kedler og tanke

·
·
·
·
·

Gasfyrsser vice
Oliefyrser vice
Blikkenslager arbejde
Forsikringsskader
Gravearbejde

ØSTRUPVEJ 124 - UGERLØSE
Tlf. 59 18 81 10 / info@smedegaarden-vvs.dk
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UGERLØSE FRILUFTSBAD
Renoveringen af Ugerløse Friluftsbad er endelig afsluttet og kan tages i brug i denne sæson.

Der vil, hen over timerne være forskellige aktiviteter
som:

Det er den anden renovering Friluftsbadet har fået siden
1933, hvor der blev gravet et ”hul” på 10m. × 25 m. og
en vanddybde på henholdsvis 1m. og 3 m
.
Den første renovering var i 1966 hvor bassinet blev,
som det nuværende, 12,5 m. × 25 m. og hvor vanddybden på den dybe del var 3,55 m.

Taler m. Borgmesteren.

Ved den anden renovering er der kommet et nyt
teknikrum som afløser for det gamle. Dette lever op
til de krav der stilles i dag hvad angår kvaliteten på
badevand, omsætningstider samt overløbs render, for at
få renset vandet så hurtigt som muligt.

Ugerløse Svømmeklub

Klor og syre tilsætning er nu blevet adskilt i hvert sit
aflukkede rum med høj sikkerhed, i det hele taget er
teknikrummet blevet gennemført i alle detaljer og med
høj sikkerhed også selv for besøg af uindviet.

Fra kl. 12.00 og frem til kl. 17.00 er der offentlig åben for
alle hvor der er gratis adgang.

Holbæk kommune har stået for renoveringen som
beløber sig til 8,2 millioner kr. samtidig har der været et
”lille” overskud (budgettet er holdt) som badet har nydt
godt af.

Jakob Jørgensen
Leder
Tlf.: 72362017
Mail: jakoj@holb.dk
		

Forskellige opvisninger.
Forskellige øvelser.
Et par ord fra Lokalforum

Undløse IF
Opvisning.

Der er blandt andet indkøbt nye banetove, banetovsvogne, sjove skraldespande, borde og bænke,
flisebelægning på det forhøjede område bare for at
nævne nogen af de ting der er nyanskaffet.
Ugerløse Svømmeklub står for den helt store overraskelse med indkøb af en udendørs sauna.
Efter afslutning af renover ing, vil der blive afholdt,
lørdag d.30.april 2016, stor indvielse af Ugerløse
Friluftsbad.
Selve indvielsen starter kl.10.00 og vare frem til kl.
12.00. ca. sluttidspunkt.
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Ugerløse Lokalforum
Formand
Ole K. Jensen
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN
Julebanko
Onsdag den 9. december afholdte vi det traditionsrige
julebanko i klubhuset. Der deltog denne aften 25 medlemmer, dog med et par stykker der grundet den unge
alder, ikke spillede banko, men i stedet valgte at lege!

Efter de første 4 spil blev der serveret gløgg, kakao,
æbleskiver og småkager.
Efter yderlige 5 spil sluttede endnu en hyggelig aften, og
rigtig mange tog hjem med gevinster.

Aktivitetsmøde og klubmestre
Lørdag den 23. januar afholdte vi det årlige aktivitetsmøde. Efter valg af udvalgsmedlemmer (genvalg til alle)
blev de kommende aktiviteter drøftet, og nye forslag
kom til udvalget.
På aktivitetsmødet blev årets klubmestre vanen tro kåret. Hos ungdommen var vi i år i den situation, at der var
3 medlemmer der havde lige mange point, og som så
må dele pokalen gennem det næste år. Det var Magnus
Jensen, William Kirk og Benjamin Kirk der vandt, og ud
over pokalen modtog alle tre drenge en flot fiskestatuette, venligst sponseret af et klubmedlem. Hos seniorerne
var det Allan Petersen der blev klubmester i år.
Efter de mere formelle ting var overstået, overgik vi til
spisning og almindelig hygge til godt ud på natten!
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN

Allan Petersen får overrakt pokal

Stolte drenge med statuetter

Magnus, William og Benjamin får overrakt pokal

Magnus, William og Benjamin får overrakt statuetter
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN
Torsketur i januar
Lørdag den 12. marts var 12 medlemmer en tur på Øresund efter torsk med M/S KASTRUP II fra Dragør.
Vejret var koldt og noget tåget, dog havde vi for en gangs skyld ikke blæsevejr. Fiskeriet artede sig desværre ikke
særlig godt, og det var kun få og små torsk vi fik med hjem.
Vi prøvede i år det sydlige Øresund, men skib og fiskeri gør nok, at vi igen søger tilbage til Helsingørområdet.

PROGRAM FOR TURE I 2016
Er du i tvivl om noget, eller har du bare nogle gode forslag, så ring til en fra udvalget på:
Allan

40 31 15 45

Peter

23 10 86 60 eller 59 18 86 60

Dan

29 70 33 55

Sanne

20 92 42 51

Maiken

29 61 98 89

2. april
21. – 24. april
12. maj
21. maj
3. juni – 6. juni
18. juni
13. august
21. – 25. september
1. oktober
29. oktober
4. november
3. december
7. december

Put & Take konkurrence
Torne (Sverige), efter gedder m.m.
Flådestation Korsør efter fladfisk og/eller hornfisk
Reersø efter hornfisk
Thyborøn, Det Gule Rev efter mange og store fisk
Langelandsbæltet med M/S HANNE efter torsk
Sj. Odde, makrel med MARIANNE-F
Weekendtur til Lagan efter laks
Øresund efter sild med HAVSTRYGEREN
Langelandsbæltet med M/S HANNE efter fladfisk
Fiskespiseaften
Flådestation Korsør efter fladfisk
Julebanko
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UGERLØSE IF - GYMNASTIK
Så er gymnastiksæsonen 2015-2016 afsluttet og vi vil
gerne sige tak for den store opbakning vi har fået i år.
Vi har igen kunne oprette hold for børn og voksne i alle
aldersgrupper hvilket vi er meget stolte af.

Hvis man har en god ide til et hold eller ønsker at være
træner eller på anden måde være frivillig og bakke op
omkring gymnastikken i Ugerløse må man meget gerne
skrive til os på mail: louisegarde@gmail.com
Tekst: Louise Garde

Sæsonen er på vanlig vis blevet afsluttet med en flot
opvisning i hallen i Ugerløse hvor 5 forskellige hold optrådte med alt fra dans, koldbøtter, dyreshow, redskabsbaner og styrketræning.
Mere end 200 tilskuere så den flotte opvisning som
børnene havde øvet sig på i ugevis og glædet sig til at
vise frem. Vi sluttede af med en overdådigt kage- og
kaffebord og hygge for børn og voksne.
Vi ser meget frem til den nye sæson som starter i uge
38, hvor vi igen satser på at kunne oprette hold for alle
aldre i byen.

Foto: Preben Knudsen

Foto: Leif A Jensen
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UIF - PETANQUE

UIF - BILLARD

Så starter den nye sæson i Petanque.

Det åbne Ugerløsemesterskab i skomagerbillard.

Vi afholder aktivitetsmøde d. 10.-4.-2016
Vi starter med møde og derefter frokost. Efter frokost
spiller vi så vin spil.

Vi startede kl. 10.30 med de første kampe, og ca. kl. 14
var finalen afgjordt.
Resultatet af finalerunden blev, at Palle Jensen vandt
mesterskabet, Jørn Jensen blev nr. 2 og Calle Hansen
nr. 3.

Vores trænings tider er som tidligere år
Tirsdag kl. 19.00
Onsdag kl. 10.00
Torsdag kl. 19.00
Søndag kl. 14.00
Første torsdag i måneden vin spil
28.-8.-2016 afholder vi afslutningsspil for Midtsjællands
Cuppen hvor 6 hold deltager
23.-10.-2016 Klubmesterskaber
30.-10- 2016 Ægge turnering.
Alle der har fået et æg i kampe i sæsonen har betalt til
en kasse og så slutter vi med æggekage.
20.-11.-2016 Andespil

I makkerpot, hvor holdene sammensættes ved lodtrækning, vandt Palle & Brian Jensen

Vi stiller med et hold i DGI i år og 1 hold til venskabsturnering.
Tak til alle der har hjulpet med restaurering af Petanque
skur.
Alle er velkomne til at kigge forbi og prøve det sociale
spil. Vi har kugler man kan låne.

Vi holder til på 1. salen i sidebygningen til Fritidscenteret,hvor vi har to gode borde.
Mandag og tirsdag eftermiddag spilles der, og man er
meget velkommen. Om aftenen er der ledige spilletider
ved det ene bord mandag til torsdag aften.

Mange petanquehilsener
Daggi Jensen 30549582 daggi@mail.tele.dk
Tekst: Daggi Jensen

Billardudvalget
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Få et gratis
OK Benzinkort
Og få point på dit Coop kort, samtidig med
du også støtter Ugerløse IF med 6 øre for
hver liter billig brændstof, du tanker.
Med et OK Benzinkort kan du tanke
billig benzin og diesel 24 timer i døgnet på mere end 670 tankstationer
og så får du op til 45 dages rentefri
kredit.
Det koster ingenting at få et OK
Benzinkort, og du betaler kun for dit
forbrug én gang om måneden.

Få én samlet regning med OK Benzinkort
Du kan bruge dit OK Benzinkort til
at betale for andet end benzin fx
bilvask, broafgift eller parkering på
udvalgte steder – uden at miste overblikket over dine udgifter.
Få point på dit Coop-kort

Støt sporten med dit OK Benzinkort
Når du bestiller et benzinkort kan du
også vælge at støtte Ugerløse IF. Så
støtter vi klubben med 6 øre for hver
liter billig brændstof, du tanker. Jo
mere du tanker, jo mere får klubben
– uden at det koster dig ekstra.

Du kan også få point på dit Coopkort, når du tanker hos OK. Jo mere
du tanker, jo flere point får du.

Ugerløse IF har sponsorkode: 557804

Ugerløse

- Gør det med et smil
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UIF’S VENNER

PARTYTELT

1 fag = 9 x 3 m pris: 1.500 kr. / m. gulv 2.300 kr.
2 fag = 9 x 6 m pris: 2.000 kr. / m. gulv 3.200 kr.
3 fag = 9 x 9 m pris: 2.500 kr. / m. gulv 4.000 kr.
4 fag = 9 x 12 m pris: 3.000 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 4.500 kr.
5 fag = 9 x 15 m pris: 3.500 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 5.000 kr.
6 fag = 9 x 18 m pris: 4.000 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 5.500 kr.
7 fag = 9 x 21 m. pris: 4.500 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 6.000 kr.
8 fag = 9 x 24 m. pris: 5.000 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 6.500 kr.
Vinduer og døråbninger kan placeres efter eget valg.
Priserne dækker leje og er inkl. opsætning, nedtagning og moms.
Transport tilkommer med 20 kr. pr. km (en vej).
Svend Erik Pedersen
58 24 10 55

Kim Gundesen
61 20 81 97

www.uifsvenner.dk
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UIF’S VENNER

Bliv medlem af

STØTTEFORENINGEN
UGERLØSE IF’s VENNER
Foreningens formål er at arrangere indtægtsgivende aktiviteter til fordel for især
ungdomsarbejdet i Ugerløse Idrætsforening.

Vore aktiviteter er blandt andet:
Teltudlejning, teltopsætning, fældning og pakning af juletræer.

Vi kunne godt bruge nogle flere frivillige til den kommende sæson, så hvis
du har lyst til at hjælpe, evt. bare nogle timer, sammen med andre frivillige
fra Ugerløse og omegn, så giv os et kald og hør nærmere. Vi kan tilbyde et
fornøjeligt fællesskab om en god sag, hvor alle, ung som gammel, kan deltage.
Kim Gundesen
Tlf: 61 20 81 97

Medlemskab (aktivt eller passivt) for perioden 1/9 til 31/8
Kun 75 kr. - som kan indbetales til Reg. nr. 1726 Kontonr. 5160 005 566
(eller evt. betaling og indmeldelse direkte til kasserer Niels H. Svendsen, Sneppevej 9)

Se vores hjemmeside: www.uifsvenner.dk
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UGERLØSE IF - JULEUDSMYKNING & FLAGALLÉ
Flagudlejning i Ugerløse
Lej vores flag og gør en festlig anledning
festligere.
Man behøver ikke bo i 4350 for at leje vores flag.
Lejer skal selv afhente & aflever flagstænger og flag –
dette aftales nærmere pr. telefon.
Man kan ikke låne vores trailer.
For bestilling bedes man tage kontakt til:
Michael Bornholm tlf.: 71 78 89 60
Priser i 2016:
1 stk. Flag med stang

25 kr.

Ugerløse flagallé drives af lokale frivillige, som på særlige mærkedage opsætter flagalléen i byen.

1 stk. Flag med stang og spyd

40 kr.

De frivillige som sætter flagene op gør et stort arbejde,
men de kunne godt bruge nogle flere til at hjælpe.

5 stk. Flag med stang

100 kr.

5 stk. Flag med stang og spyd

150 kr.

Vi søger hele tiden mennesker fra byen som gerne vil
give en hånd med, enten til op eller nedtagning, men
også til at hjælpe med vedligeholdelse m.m.
Så hvis du kan tænke dig, at være en del af holdet
omkring det hyggelige arbejde, så henvend dig venligst
til Tommy Barkum på tlf.: 26 40 40 26. eller tilmeld dig
som hjælper de dage hvor alléen skal op på facebook
siden Ugerløse flagallé & juleudsmykningen
www.facebook.com/julogflag/

1 stk.

Flagallé med 10 flag ved kirken i
forbindelse med eks. Bryllup

500 kr.

inkl. Op/nedtagning
1 stk.

Flagallé i hele byen inkl. Op/nedtagning

Ring for
pris

Al opsætning er for flaglånerens egen regning og
ansvar og der kan således ikke kræves erstatning hos
lokalforum/udvalget i tilfælde af personlige uheld ved
opsætning ect.

