Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
26. april 2017

Tilstede:

Anders Pedersen, Ole K. Jensen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Palle S.B. Jensen, Majbrit
Quist Hansen, Lone Larsen (Projekt Udviklingskraft i Lokalområdet)

Referent:

Niller W. Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

4

1 - Godkendelse af protokol nr. 3
Godkendt
2 - Meddelelser
Der er kommet 2 forslag med en ny dagligvarebutik, de ligger begge på den modsatte side af Brugsen.
Man snakker om andre muligheder og evt. andre placeringer.
Ole vil prøve at lave et møde med de aktører der er kommet med planer.
Ib har sendt noget fra styregruppen i Brorfelde.
De vil lave en folder med hvad lokalområdet kan tilbyde, det koster mellem 500-750 kr. at få noget i den.
De forskellige foreningen skal melde tilbage hvad de vil have med.
Cykelløb som skal være den 13. august kommer måske igennem Ugerløse, Ole vil lige undersøge om det
kommer igennem.
Flemming foreslår at vi genindføre prisen til den eller de har forskønnet deres hus.
Vi synes ikke det er noget vi i lokalforum skal tage stilling til hvem skal have, men flere borgere i Ugerløse.
Men det de erfaringer fra sidst man gjorde det tror vi ikke på hus ideen, måske mere en “byens borger”
Der er kommet en klage over noget hestemøg i rabatten på Ubberupvej. Kommunen vil blive kontaktet.
Frode Lauersen kører med 25 meter vogntog på Tølløsevej, Anders sende en mail til kommunen om dette.
Vi har fået nemid og vi bruger Sparekassen Sjælland, da kontoen er gratis.
Udvalget flag og juleudsmyknings har betalt policen på 3.461,97 kr og bede derfor om at der bliver overført
3.461,97 kr til deres konto, Ole syndes ikke af lokalforum skal betale for flag og juleudsmyknings forsikring, da
den ikke dækker hele lokalforum.
Hanne vil tage kontakt til Tenna/Ricko og se om man kan lave forsikring om så den dækker hele lokalforum.
Vi skal have undersøgt forsikrings muligheder for lokalforum.
3 - Opstart af arbejde i arbejdsgrupper
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Vi skal have startet alle grupper op igen.
Hvis man har brug for et møde så skriv til Lone, så vil hune gere deltage.
Hvis vi har brug for netværk med andre byer så kan Lone også hjælpe med det.
Vi skal ud og snakke med en mase menesker og ikke kun når man skal bruge hænder.
De tovholdere der er i grupperne skal sætte i gang og skal evt. indkalde til møde.
Lone laver et udkast, også vil vi prøve af få Birgitte Kirk til at lave en folder vi kan dele ud.
4 - Godkendelse af skriv til vejmyndighed/politi v/Klaus kladde udsendt
Vi sender det skriv Klaus har lavet.
Se Bilag 1.
5 - Orientering/godkendelse af den fremtidig plan for hal foreningen v/Palle og Ole
Hal projektet vil blive lukket ned da man ikke kan få penge fra kommunen og fonde som man skal bruge.
Hal bestyrelsen vil overføre alt til lokalforum, da man ikke ønsker at det der er lavet skal gå tabt.
Der er også noget med en forsikring af legepladsen i de næste 3 år.
Man er nødt til at vente til der er kommet en afklaring.
6 - Hjemmeside v/Klaus
Klaus køber ny webudbyder, til ca. 60 pr. måneder. da hjemme hosting ikke virker med Waoo.
7 - Opsætning af nyt flag på Tingstedet
Kirken har givet et nyt flag fordi de har brugt vores i mange år.
Flaget kommer til at ligge i Brugsen.
Ole synes at vi i lokalforum/flagudvalg skulle finde frivillige til at sætte flag op/ned ved kirkelige handlinger bla.
begravelser, barnedåb m.m. men flere synes ikke det er vores problem, og kirken ville da også selv prøve at
finde en løsning på dette problem.
8 - Nyt fra byen rundt
Infoskærm virker ikke optimalt, og placering er dårlig. Vi skal høre Brugsen om vi kan flytte skærmen (måske
en mindre skærm) så den kommer ind i butikken.
UIF’s venner har masser af telt udlejninger, men mangler frivillige.
Camilla Duelund vil godt ind i lokalforum, hvor hun skal sidde for børnehaven, og skolen.
Der er lagt fliser ved multibanen så vi kan få bænkesættet ned.
Vi skal have byens dag op og køre så alle kommer med.
9 - E. V. T.
Intet.
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