Ugerløse Lokalforum
Referat fra generalforsamlingen den
8. marts 2018

Tilstede:

28 borger

Referent:

Niller W. Nielsen

Protokol nr.

Generalforsamlingen

9

1. Valg af dirigent
Peter Sørensen er valgt som dirigent
2. Valg af stemmetæller
Niels Weinreich og Lone Larsen er stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
Se Bilag 1

Allan Larsen synes der skal informeres mere om hvad der sker i lokalforum/byen, og bruge flere lokale kræfter
til at støtte ideer op.
Ole K. Jensen tror ikke på fjernvarme i Ugerløse og så gør han er opmærksom at hvis en ny dagligvarebutik
skal ligge i byen har kommunen bestemt på hvilke siden den skal ligge.
Niels Weinreich synes det er genialt hvis vi bliver en grøn by.
Peter Sørensen håber at vælgermøder bliver på en ny måden, det sidste fungerede ikke godt.
4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt, til godkendelse
Se Bilag 2
Regnskab blev godkendt.
5. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og juleudsmykningsudvalget, til
godkendelse
Se Bilag 3
Regnskab blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslå, at §4.2 udvides således, at erhvervslivet kan vælge op til 2 repræsentanter til bestyrelsen.
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Forslaget er vedtaget.

7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner.

Skolen/SFO/Børnehaven: Karina Helmer
Ugerløse IF: Niller Nielsen
Svømmeklubben: Stenn Broløse
Kirken: Majbrit Quist Hansen
Forsamlingshuset: Hanne Sewohl
Multihuset/Hallen: Palle Jensen
FDF: Bent Sørensen
UIF Venner: René Møller Pedersen
Flag og Juleudsmykning: Michael Larsen
8. Valg af borgerrepræsentanter

Anders Pedersen er valgt
Klaus Vink Slott er valgt
Allan Larsson er valgt
Ole K. Jensen er valgt
9. Valg af bilagskontrollant.

Niels Weinreich er valgt for 2 år
10. Præsentation af erhvervslivets repræsentant(er) og evt. valg mellem disse.
Anders Rasmussen er valgt.
Michael Larsen er valgt.
11. Eventuelt.
Lone Larsen spørg om de container der står ved svømmebadet ikke kan blive fjernet.
Man opfordrer til man tager rollespillerne med i lokalforum.
En borger opfordrer til at man søger om en fartmåler som kan blinke, når folk køre for stærk.
Kalle opfordrer til at for politiet til at lave hastighedskontrol på hovedgaden.
Peter Sørensen opfordrer til at man for gjort noget ved alle råger der er i byen.

2 af 7

Bilag 1
Indledningsvis vil jeg gerne byde jer allesammen velkommen til denne første generalforsamling i Foreningen
Ugerløse Lokalforums historie. For nødagtig 1 år siden, afholdte vi jo den stiftende generalforsamling på
stumperne af det som tidligere bare hed Ugerløse Lokalforum.
Som nogen måske husker, måtte vi stifte en forening for at kunne opfylde de juridiske aftaler med Holbæk
Kommune, som var nødvendigt for at kunne modtage det økonomiske tilskud som vi årligt får fra kommunen.
Og hvad er så sket i det forgangne år? Man må sige, at når jeg tænker tilbage på de mange ting vi har
arbejdet med, så har Ugerløse Lokalforum bestemt ikke haft et stille år. Lad mig blot nævne nogle få ud af de
mange arbejdsopgaver vi har beskæftiget os med:
Arbejdsårets startede med et dialogmøde med den tidligere borgmester Søren Kjærsgaard. Her var det
gennemgående tema vækst i Ugerløse, og her blev der primært snakket om manglende byggemodne grunde
her i byen.
Så har vi i øvrigt også fået en cykelsti mere her i byen. Med minimum 35 års forsinkelse, har vi nu endelig fået
færdiggjort cykelstien mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød. Her var Ugerløse Lokalforum inviteret med som
hørringspart omkring planlægningen af denne cykelsti.
I forbindelse med opførelsen af den nye cykelsti, blev der på Tølløsevej mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød
foretaget et hastighedsbegrænsning på denne strækning fra tidligere 80 km til nu være kun 60 km i timen.
Ugerløse Lokalforum var – og er stadig – af den opfattelse, at denne begrænsning kun medfører yderligere
farlige siuationer på Tølløsevej. Politiet var ikke lydhør for vores argumenter, og henviste til, at man med
denne begrænsning håber på, at mange af de store lastbiler – typisk fra vognmandsfirmaet Frode Laursen –
ville køre en anden vej end vejen fra Tølløse til Ugerløse og omvendt. Dette er dog imidlertid ikke sket, idet vi
stadig ser en voksende tung trafik på denne strækning. Man kan i øvrigt også undre sig over, forskellen på at
køre 80 km/t på Tølløsevej tidligere hvor også cykellister kørte på vejen, og så nu, hvor man kun må køre 60
km/t, og hvor der ingen cykellister er?
Som mange har bemærket, kører der store 25 meters modulvogne gennem byen. Noget vi – trods vores
protester imod dette – desværre ikke kan gøre så meget ved nu. Tilladelsen til disse modulvogne, er givet til
gennemkørslen gennem Ugerløse på Hovedgaden – og kun på Hovedgaden. Når det så er sagt, må vi
desværre så også konstatere, at vi har opdaget, at en del af disse store tonstunge modulvogne også køre på
strækningen Hovedgaden, Bonderupvej og Tølløsevej og retur. Og dette er ikke tilladt, hvorfor Lokalforum
naturligvis også har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om dette. Det eneste svar vi har fået, er
desværre kun, at der ikke er givet tilladelse til anden kørsel end på Hovedgaden, men man i øvrigt ikke har –
eller vil – rette henvendelse til Vognmandsfirmaet Frode Laursen, som typisk er det transportfirma, vi har set
kørt på den ulovlige strækning med de store modulvogne.
Der har gennem årets løb var talt og skrevet meget omkring en eventuel ny kommende dagligvarebutik i
Ugerløse. Alle er enige om, at det vil gavne Ugerløse med mere vækst og dermed så også med flere
indkøbsmuligheder. Og især, hvis denne indkøbsmulighed kunne blive en discountbutik, som så kunne matche
priser og vareudbud ganske glimrende i forhold til den nuværende dagligvarebutiks priser og vareudbud. Men
lad mig sige det ganske kort: I dag er der ingen aktuelle planer om, at der skal komme en yderligere
dagligvarebutik til Ugerløse. Når der eventuelt vil komme et konkret forslag, vil Ugerløse Lokalforum naturligvis
gerne stille sig til rådighed som høringspart i forhold til f.eks. spørgsmålet omkring beliggenheden.
I årets løb, har bestyrelsen i Ugerløse Lokalforum også foretaget en udskiftning i sammensætningen af
forretningsudvalget. Den nye sammensætning af forretningsudvalget bestod i, at Niller Nielsen blev valgt til ny
næstformand, og undertegnede, som tidligere var næstformand, blev valgt til ny formand.
I 2017 blev vores nye Helhedsplan for Ugerløse så politisk vedtaget af kommunalbestyrelsen i Holbæk
Kommune. Udarbejdelsen af denne helhedsplan har længe været undervejs, og i den grad tæret på kræfterne
i bestyrelsen. Men nu er planen klar - og nu er det jo så spændende at se, om politikerne så også er klar til at
lægge penge i helhedsplanens visioner for fremtiden i Ugerløse. Tak til de borgere, som har været med til at
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bidrage med indlæg i den lange proces det har været, at udarbejde denne vision for fremtiden. Helhedsplanen
kan i sin fulde længde ses på Lokalforums hjemmeside.
Igen i år, skal der fortælles lidt omkring den eviglange sag omkring manglende natbelysning, sænkning af
lysstyrken i vores gadelamper samt om natparkering af store lastbiler på villavejene her i byen. Der er
desværre intet sket endnu, og det til trods for, at vi igen i år har holdt møder- og skrevet diverse breve herom –
med Holbæk Kommune. Vi er trods alt nået så langt, at Holbæk Kommune har været lydhør overfor vores
forslag til en ny samlet natparkeringplads for busser og lastbiler. Men vi arbejder videre på denne udfordring.
Jeg tror på, at vi en dag nok skal finde en løsning på spørgsmålene omkring en fornuftig natparkering til
lastbilerne, en løsning på, at få skruet op for vores gadebelysning. Alt sammen til kæmpe gavn og sikkerhed
for de svage i trafikken. Store busser, tonstunge vare- og lastbiler, hører ikke til på villaveje og desværre må vi
også konstatere, at indbrudstyve i Ugerløse, hvilket tal for indbrud er stigende, har frit spil, nu hvor styrken på
gadebelysningen er skruet ned til et minimum. Borger i Ugerløse føler sig utrygge.
Og det at vi høre at borgere her i Ugerløse føler sig utrygge, er også årsagen til, at Ugerløse Lokalforum har
sagt ja tak til at deltage i det kommende ambassadør samarbejde med Holbæk Politi. Dette samarbejde går ud
på, at vi her i byen udpeger et par ambassadører, som borger kan rette henvendelse til, hvis de f.eks.
bemærker, høre om, eller føler sig utrygge omkring et eller andet i byen. Borgerne kan så anonymt rette
henvendelse til denne ambassadør, så så rette henvendelsen videre til politiet. Det er dog lige vigtigt for mig at
nævne, at denne ambassadør-ordning ikke erstatter den direkte dialog mellem borger og politi i forhold til
konkrete politisager. Men i skal nok komme til at høre mere om denne ting senere.
En ting som fylder meget hos bestyrelsen i Ugerløse Lokalforum, er et inderligt ønske om vækst i byen og i
oplandet. Det er et emne, som fylder rigtig meget i alle borgers ønsker til fremtiden for byen. Vi vil gerne have
flere tilflyttere til byen, som så igen kan sikre vores erhvervsliv i byen, vores indkøbmuligheder, vores skole og
daginstitutioner, vores forskellige foreninger og vores svømmebasin. Men vi har ikke ret mange ledige
byggegrunde. Og dem vi har, er alle private udstykninger, som nu i mange år har ligget tomme hen. Derfor har
bestyrelsen nu besluttet sig for, at gøre noget aktivt! Vi tror nemlig på, at ting ikke kommer af sig selv! Derfor
har vi besluttet os for at tænke anderledes. Vi vil nemlig gøre Ugerløse kendt på verdenskortet! Tja, ikke
mindre endda! Vi har et ønske om, at indlede et samarbejde mellem en projektmager, Holbæk Kommune og
Lokalforum. Et samarbejde som gør, at vi gerne vil gøre et bestemt område særligt aktraktivt at bygge boliger
i. Dette kunne være et område, hvor man f.eks. bygge selvforsynende huse i forhold til el og varme, det kunne
være seniorboliger. Det kunne være ungdomsboliger. Eller måske noget helt andet. Vi vil så sammen med
projektmageren indlede et samarbejde om, at gøre Ugerløse og det konkrete område atakttivt og kendt over
det ganske land. Og vi har travlt. Inden længe kommer der nemlig nye statslige arbejdspladser til Stenlille. Vi
skulle gerne have nye tilflyttere til byen i forbindelse med, at nogen af de nye statslige ansatte påtænker at
bosætte sig i eller omkring Stenlille. Heldigvis, har Holbæk Kommune set positivt for dette initiativ, og senere i
denne måned, vil vores ønske om hjælp fra Holbæk Kommune blive politisk behandlet. Så også mere omkring
dette projekt senere.
I 2017 blev der som bekendt, også afholdt nyvalg til byråd og kommunalbestyrelser. Ugerløse Lokalforum
afholdte derfor så igen vores traditionsrige valgmøde her i Forsamlingshuset. Mange mødte op, men desværre
ikke særlig mange lokale. I bestyrelsen har vi naturligvis et ønske om, at fortsætte med disse valgmøde, men
der skal nok tænkes en lidt anderledes og ny måde at afholde disse møder på.
Ugerløse Lokalforum byder i øvrigt den nyvalgte kommunalbestyrelse velkommen, og glæder sig til
samarbejdet i de næste 4 år.
Som mange af jer måske kan huske, har vi gennem rigtig mange år haft et godt og effektivt samarbejd med
Lone Nørgaard fra Holbæk Kommune. Først gennem mange år som vores fællesskaber, altså vores bindeled
mellem Holbæk Kommune og Lokalforum, og her i det forgangne år, som tovholder i projektet: Udviklingskraft i
Lokalområderne’. Vi beklager, at samarbejdet med Lone Nørgaard ikke længere eksistere, idet vi gennem alle
årene har nydt godt af hendes arbejdsiver og interesse for Ugerløse. Sammen med Lokalfora fra St. Merløse
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og Hagested, har Ugerløse Lokalforum overfor Holbæk Kommune ydret sin beklagelse over at Lone
Nørgaards projekt med ’Udvikling af lokalområderne’, ikke længere eksisterer. Vi har sammen opfordret til, at
projektet fortsætter under projektledelse af Lone Nørgaard. Indtil videre, har jeg intet hørt fra kommunen om
vores henvendelse.
Et andet spændende projekt som vi sikkert skal til at arbejde videre på, er ’Grøn fjernvarme i Ugerløse’. Vi har
nemlig fået en henvendelse fra Holbæk Kommune, omkring projektet: Grøn fjernvarme i Ugerløse. Naturgas
skal på sigt udfases og der skal derfor findes alternative opvarmningskilder. Et salgsargument til nye tilflyttere
ved opførelsen af deres nye huse, kunne jo også være tanken om grøn fjernvarme. Og besparelsen på grøn
varme er jo et rigtigt godt salgsargument i sig selv! Den grønne varme kunne jo f.eks. komme fra savværket.
Projektet gennemføres af firmaet EWII Ennergi og støttes af ELFORSK. Dette vil i naturligvis komme til at høre
meget mere om, såsnart et endelig projektforslag er godkendt og Ugerløse endelig bliver udtaget som
projektby.
Alt dette er bare lidt af de mange sager, som Lokalforum har været en aktiv del af. Jeg har sikkert glemt en
masse, men nu har i hørt omkring de væsentligste sager. 2017 har været et spændende år. Jeg tænker
allerede, at 2018 bliver et endnu mere spændende, med mange nye og krævende opgaver, som alle gerne
skulle udvikle sig til, at gøre Ugerløse et dejligt sted at bo og færdes i.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke Rasmus, som er vores fællesskaber – altså vores bindeled mellem
embedsværket og politikerne på Holbæk kommune – for et godt samarbejde. Jeg vil også gerne takke
bestyrelsen for den opbakning de har givet mig som formand samt for det samarbejde vi har haft i det
forgangne år.
Og hermed lader jeg denne beretning komme til forhåbentlig generalforsamlingens godkendelse.
Anders Pedersen
8. Marts 2018
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