Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
9. marts 2017

Tilstede:

Anders Pedersen, Klaus Vink Slott, Ole K. Jensen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Palle S.B.
Jensen, Bent Sørensen, Michael Larsen

Referent:

Klaus Vink Slott

Protokol nr.

Konstituerende møde

2

1 - Konstituering
Formand:
Ole K. Jensen
Næstformand:
Anders Pedersen
Informationsudvalg:
Klaus Vink Slott. Palle S.B. Jensen og Niller Nielsen
Kasserer:
Hanne Sewohl
Ole og Hanne sætter gang i at få oprettet bankkonto, overførsel af midler osv.
2 - Meddelelser
Tilskud til landsby midler (se bilag 1), Ole kontakter Lone om det kan indarbejdes i vores planer
Kommunen vil gerne arrangere noget velkomst for nye borgere, vi får mulighed for at få en stand ved dette
møde hvor tilflytterne kan møde os. Vi vil stræbe mod deltage, hvis der tilstrækkeligt med tilflyttere i vores
område. (Kommunen må ikke oplyse hvem der er flyttet ind i vores område, kun hvor mange der er indbudt til
velkomstmødet) Ole oplyser kommunen at vi deltager.
PR: udvalget opretter en mail til brug for tilflytter info, hvor kommunen og evt. tilflyttere kan melde sig til.
Ole og Anders har sørget for at vi kom med i, - og blev valgt som, lokalt udviklingsprojekt. Især har vi solgt os
selv på, at vi vil oprette samarbejde med nabobyer.
Vi er blevet spurgt fra Tølløse om samarbejde med lokalhistorisk forening. Vi kan ikke rigtig se formålet. I
øvrigt vil de have kontingent for det. Ole prøver at sælge idéen til Flemming.
Borgmesteren vil gerne mødes med os, foreslår 27/3 19:00. Der er ikke sat nogen dagsorden fra kommunens
side. Vi vil gerne have besøg og inviterer Lone samtidig. Vi starter mødet mødet 18, Ole bestiller smørrebrød.
Vi inviterer til 18:30
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Referater udsendes fremover hurtigst muligt, deltagerne skal melde tilbage inden en uge efter referatet er
udsendt, hvorefter referatet kan offentliggøres.
3 - Eventuelt
Rygter vil vide at der kommer tatovør i urmageren.

Bilag 1
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