Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
14. Maj 2018

Tilstede:

Anders Pedersen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Palle S.B. Jensen, Bent Sørensen , Klaus
Vink Slott, Rene Møller

Referent:

Niller Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

14

1 - Valg af ordstyrer
Anders Pedersen er valgt.
2 - Godkendelse af dagsorden samt protokol 11, 12 og 13
Dagsorden og protokoller er godkendt.
3 - Meddelelser fra forretningsudvalget
Vi har holdt et møde mere med Netto igen og forretningsudvalget skal til møde borgmesteren den 24. maj om
den mulige placering.
Container bliver fjernet og rollespil foreningen er opsagt og skal flytte ud.
Hvis vil have fartkontrol i byen skal lokalforum tage kontakt med politiet.
Der gøre opmærksom på at man IKKE kan skrive som lokalforum til kommune eller andre uden man har det
godkendt med formanden/forretningsudvalget.
Vi skal til et møde med folk fra kommunen om vækst i Ugerløse. Anders og Allan vil være på det.
Grøn Varme i Ugerløse: Vi kom ikke med i det første projekt, men er med i noget der hedder EU interreg som
vi er med i, men vi ved ikke så meget endnu.
4 - Brev fra Flemming Nielsen:
Ide om etablering af en blomsterpark Under Ugerløse Kirkeskov
Se bilag 1
Vi sender brev til menighedsråd og venter afventer svar.
5 - Info om Projekt ’Område- og tryghedsambassadør
Anders og Niller skal til møde med Politiet den 23. Maj og vi vil fortælle mere når vi har været der.
6 - Økonomi
Se bilag 2
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7 - Er der aktuelle emner, som Lokalforum skal arbejde videre med fremadrettet
Hvad kan vi gøre for at stoppe de kriminelle der kommer til byen og bo.
Vi tager med på mødet med borgmesteren.
Niller forslå vi laver en folder som minder om sommerland sjælland.
Niller vil lave et udkast.
Mailproblemet arbejder vi stadig på.
8 - Byen Rundt
Hallen har betalt kommunen de penge man skylder og vil arbejde på at blive lukket ned og flytte aktiviteter
over i lokalforum.
Kirken - Helhedsplan er godkendt og vi gå stille igang med at følge den.
Forsamlingshuset - Der er ikke så meget pt.
UIF - Sommerfesten er det vi arbejder på pt.
FDF - Et godt loppemarkedet som var godt besøgt.
UIFs venner - Det går godt med udlejning men der mangler folk.
Intet fra borger.
9 - E.V.T
Næste møde: 15. August kl. 19 i klubhuset
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Bilag 1
Kære Lokalforum
I Danmark er antallet af småfugle gået voldsomt tilbage. En del af årsagen skal findes i manglende føde
(insekter).
Det bevirkede for et lille stykke tid siden, at Netto sammen med Økologisk Landsforening gratis uddelte
mange små poser med frø til blomstermarker.
Men vi bør også i Ugerløse hjælpe på sagerne!
Mens Ugerløse kirkeskov vokser op, vil jeg foreslå at vi her spreder flerårige blomsterfrø på så stor en del af
arealet som økonomisk muligt.
Jeg har allerede skrevet og spugt Økologisk Landsforening hvor vi billigst finder de bedste frø til denne opgave.
Jeg har ikke fået svar endnu.
Er det en opgave Ugerløse Lokalforum vil/kan støtte ?
mvh
Flemming Nielsen
Lærkevej 7
4350 Ugerløse
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