Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
22. marts 2018

Tilstede:

Anders Pedersen, Ole K. Jensen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Palle S.B. Jensen, Michael
Larsen, Bent Sørensen , Karina Helmar, Klaus Vink Slott, Allan Larson, Anders Rasmussen,
Rene Møller, Majbrit Quist Hansen.

Referent:

Palle S. B. Jensen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

11

1 - Valg af ordstyrer
Hanne
2 - Godkendelse af protokol nr. 7, 8, 9, 10 samt dagorden
Referat nr. 8 kan ikke godkendes af Ole K. Jensen, der ønskes at der i punkt 3. (her skal der stå de
sidste 2 linjer fra Netto status). Og herefter skal der står. En ny dsgligvsrebutik i Ugerløse, placeres på
vestsiden af Hovedgaden i overensstemmelse med helhedsplanen for Ugerløse.
Der skal laves et beslutnings referat
3 - Meddelelser fra forretningsudvalget
Der kommer fornemt besøg af Brian Alkvist den 9. April kl. 19 på skolen.
Forårsrengøring Kommune sætte udstyr til rådighed dette foregår den 22 april. ( Gruppe: Tovholder
Anders pedersen, Michael Larsen, Allan) Foreninger skal tage fat i deres medlemmer og får fat i så mange
børn som muligt. Allan spørg sin søn som sidder i Holbæk Ungdom, om de vil have mulighed for at deltage.
Han fortæller også om vi kan spørg fotoklub i UIF om de kunne tag nogle billeder (Niller).
Grøn fjernvarme projekt. Da NaturGas skal udfases med tiden, har Ugerløse sagt ja til at kunne være
en af de byer som kan kan blive udtaget.
Der er kommet en invitation fra en projektmager fra dansk supermarkedet. Hvorfor kommer de til os og
vil have vores mening. Anders har hørt fra politiker at hvis, Lokaleforum siger ja tak der skulle komme en Netto
på den anden side af Brugsen, så vil de godkend dette.
Bordet rundt i forhold til om der er stemning for at sige ja tak til mødet med Dansk supermarkedet. Der
er 11 for og 2 imod. ( Klaus sætter spørgsmål ved hvem, som skal deltage i mødet ). Anders går vider til
Dansk supermarkedet og takker ja til invitationen. Anders fortæller at da han er borger valgt, skal han også
med til mødet.
4 - Økonomisk oversigt
Ser smukt ud. Der er ikke nogle, som har noget at sige omkring økonomien.
Angående Forsikring så er der en samlet for hele Lokalforum.
5 - Kommende aktiviteter
Skolen: Løb for rynkeby fredag d. 23 Sponsor løb.
FDF: loppemarkedet den 5 maj.
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Landsby App: Niller har oprettet Ugerløse i appen, det er pt en gratis løsning. For 100kr. kan man få en
pænere og bedre udgave. Han har givet en sedel ud hvor man kan skrive foreningens info, Send den helst på
mail, så vil han lig det ind i appen.
Niller: Der skal oprettes et årshjul, Anders P har taget tovholder opgaven og vil sende et udkast ud.
Allan: En Aktivitetskalender for borgerne, kan se hvad der sker i løbet af året. Dette er forsøgt før og
der er stemning for at forsøg igen. ( Gruppe Tovholder: Allan, Klaus, (Niller Landsby app) Lektier til alle
foreninger i lokalforum, der hver gang skal komme med deres kommende 2 måneders aktiviteter.
6 - Evaluering af generalforsamling 2017
Der var et pænt fremmøde.
Der kom nogle punkter frem fra borgerne.
Fart / Hastigheds måling i byen Anders kontakter Politiet.
Synlighed i forhold til hvad lokalforum laver. Allan: En kort beskrivelse omkring hvad der er sket på
hvert møde. Anders: Benyt flere afstemninger på Facebook. Niller: Der skal oprettes en Lokalforums bruger på
facebook. Dette er godkendt og Niller opretter en
Råger problemer i hele byen. Der bliver et samlet udtalelse fra foreninger i byen og berørte borger, så
tager lokalforum samlet kontakt til kommunen. Ole: Har et møde med Torben fra kolonien omkring deres
problem. Niller: Falke er blevet benyttet til at skræmme dem væk. Anders: Tag fat i naturstyrelsen
Anders: Tager fat i Rollespil klubben for at høre om de vil stille med en medlem til lokal forumet.
7 - Hvordan skal det fremtidige samarbejde foregå i Lokalforum. Er der ting som kan forbedres?
Hvordan formidles Lokalforums arbejde ud til borgerne i Ugerløse?
Niller: Forslag er det ikke muligt at vi offentliggøre at der er møde i lokalforum, så der kan komme
forslag fra borgerne i byen. Anders R: Er helt enig, meget mere synligt på sociale medier. Anders: Efter hvert
møde skrives ud til borgerne, hvornår næste møde er og 14 dage før skal der sendes ud, så kan borgerne
komme med forslag hvis der kommer. Ved hvert lokalmøde lige efter mødet vil der hver en som sende en
status ud på FB med den bruger som bliver oprettet.
Ved sundfornuft og respekt.

8 - Byen rundt
Forsamlingshuset: 10 april er der fællesspisning Den 3 oktober kommer Kirsten sigård. De har fået en ny
frivillig som kommer og laver forbedringer
Kirken: Der er fællesspisning på torsdag efter gudstjeneste kl. 16 Der er kommet en helhedsplan for
kirkegården, den er i høring til midt i maj.
Klaus: infoskærm projekt stadig uvished
Anders: der er desværre ikke så mange indvandrer, men der er efterspurgt om der ikke kunne komme en 3
stykker mere til byen.
Borger: ikke noget
Skolen: Der er løb i morgen
UIF Venner: Der er kommet gang i udlejningerne og vi ønsker flere frivillige ellers dør vi stille og roligt. Og
varsler lokalforum omkring de skal have hjælp.
FDF: De går ud på grunden i starten af maj den 5 maj loppemarkeder i stenlille.
Flag og stjerner: De er gået i gang med at gøre klar til at kunne sætte flag op i gange i løbet af sommeren.
Michael fortæller at Rasmus har sagt at der er masser af penge, som kan søges til at lave stjerner.
Hal: Næste gang vi mødes bliver foreningen ophørt. Holbæk vil gerne have deres penge tilbage. Der kommer
en regning på forsikring i løbet af april maj.
UIF: Vintersæson er slut og sommer starter. Gymnastik opvisning gik godt.
Tingstedet: Byggemødet efter påske, hvor de sidste ting skal på plads for vi går igang

2 af 3

9 - Mail
Klaus: tovholder for en fælles løsning. ( PR udvalget)
10 - E.V.T.
Møller: Træer i Byen er blevet høje. Skal der tales om, hvor der skal skal fældes træer ryddes ud og plantes
nye, så der kan blive pænt og sikkert.
Ole: Befolkningstal skal vi ha af kommunen.
11 - Fastsætning af næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 14 maj kl. 19.00 Klubbhuset
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