Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
15. August 2018

Tilstede:

Anders Pedersen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Bent Sørensen , Klaus Vink Slott, Rene
Møller, Ole K. Jensen, Steen Broløs, Majbrit Quist Hansen, Karina Helmer, Michael Larsen,
Anders Rasmussen

Referent:

Niller Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

15

1 - Valg af ordstyrer
Anders er valgt.
2 - Godkendelse af dagsorden samt protokol 14
Dagsorden og protokoller er godkendt.
3 - Meddelelser fra forretningsudvalget, herunder nyt fra igangværende sager
Der er ikke noget nyt i Netto spørgsmålet.
Ole K. Jensen forstår ikke at vi bruger tid på en ny dagligvarebutik.
Der gøres opmærksom på at det ikke er vores projekt, men at flertallet i lokalforum kun støtter placeringen.
Anders Rasmussen foreslår at lokalforum agerer mellemmand for dem der synes kommunes procedure er
besværlig, og står for at søge forskønnelses midler og deler dem ud. Vi skal have fat i fællesskaber og have
hjælp til at søge penge.

4 - Brev fra Ugerløse SFO
Se bilag 1
Anders skriver et brev til sfo'en.
Vi foreslår man sætter en lampe op som lyser når man går forbi eller eventuelt opsætning af
videoovervågning.
Niller og Anders vil høre politiet om muligheden for videoovervågning.
5 - Info om Projekt ’Område- og tryghedsambassadør
Ugerløse lokalforum er de første som har offentliggjort hvem der er område- og tryghedsambassadør.
Nordvestnyt ønsker at lave en artikel om område- og tryghedsambassadør, og det har vi sagt ja til.
6 - Økonomi
Se bilag 2
7 - Er der aktuelle emner, som Lokalforum skal arbejde videre med fremadrettet
Det er nu Lions Club som står for julehjælp i Holbæk Kommune man skal dog søge kommunen om hjælp
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Næste møde skal være temamøde kun om helhedsplanen og hvordan vi kommer til at bruge den.
Der er rigtig mange ideer i idekatalog som lokalforum kan starte på at gøre noget ved blandt andet
Byens praktiske dag, Ugerløse tænketank/idefabrik, Deltagelse i landsdækkende arrangementer, Spiselig by,
Venskabsby i ind & udland
8 - Byen Rundt
UIF: Boldbaner lukket 14 dage, der bliver arbejdet på de sidste detaljer til indendørs sæsonen og skal i gang
med at renovere klubhuset.
Tingstedet: Det sidste på Tingstedet skal gøres færdig men der er ikke en tidshorisont pt.
Flag og juleudsmykning: Ole K. Jensen har fået klager over at flagalleen var oppe efter sommerfesten frem til
grundlovsdag.
Hvis byen ønsker at flagalleen skal tages op og ned hver dag, når den skal være oppe over flere dage, skal
der flere frivillige til at hjælpe, lige nu er det de sammen 3-4 stykker der gør det hele.
FDF: Er ved at starte op igen efter sommerferien.
Der er kommet en bager til byen.
Der er ros til vores frivillige som hjælper flygtninge i byen, det er blevet bemærket på kommunen hvor gode vi
er til at hjælpe.
Kirken: Der er kommet flere russere i kirken som ønsker danskundervisning, kirken vil prøve at hjælpe dem
med dette. Ander R. oplyser at kommunen har danskkurser til alle udlændinge, ikke kun til flygtninge.
UIF’s Venner: Har lige sat telt på i Tølløse, der var masser af hjælper.
Svømmeklubben: Godt år som slutter sidst i september. Kender ikke tallene på den offentlige åbning da det er
kommunen som har dette.
9 - Fremtidig e-mail løsning
Se bilag 3
Vi siger ja til løsningen som koster 3.600 pr. År.

10 - E.V.T
Næste møde: Temamøde om Helhedsplanen - 25. September kl. 18 i forsamlingshuset.
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Bilag 1
Hej.
Vi bliver i øjeblikket besøgt af nogle unge mennesker efter SFO’en er lukket ned kl. 17.00. De unge mennesker
hygger sig typisk ved bordet under halvtaget ud til sandkassen. Og det er helt ok.
Det der ikke er ok, er, at de efterlader et kæmpe svineri. Det flyder med cigaretskodder, glasskår, tomme ølog sodavandsdåser, tomme spiritusflasker m.m. Udover det hygger de sig med SFO’en mooncar, som de har
kastet op på taget, og træbordet er kraftigt mærket af afbrænding.
Flere forældre har bemærket det og er kede af, at deres børn skal færdes i det, og det kan vi alle vel godt
forstå.
Vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvem det er, som hygger sig på skolens og SFO’ens område. Når vi ser
nogen, går i vi dialog med dem. Men i går aftes genkendte en forældre de ungemennesker som nogen, der
kom fra Tølløse.
SSP er involveret, men kan ikke rigtig gøre noget, med mindre vi kan finde ud af hvem, det præcist er, og det
ved vi ikke
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Bilag 2

4 af 6

Bilag 3
Hej Alle
Hvis vi først ser på det som det ser ud i dag, hvis vi benytter ufh/forsamlingshuset som eksempel:
lokalforum@ugerloese.dk
formand@ugerloese.dk
forsamlingshus@ugerloese.dk
ufhbestyrelse@ugerloese.dk
Dette er ikke er holdbart. Hvis vi vil tilbyde mail til andre end lokalforum, bør adressen tydeligt signalere
hvilken forening der er tale om. Vi har derfor valget mellem at indskyde "forening" før @
lokalforum@ugerloese.dk
formand.lokalforum@ugerloese.dk
forsamlingshus@ugerloese.dk
bestyrelse.forsamlingshus@ugerloese.dk
eller efter @
hele@lokalforum.ugerloese.dk
formand@lokalforum.ugerloese.dk
booking@forsamlingshus.ugerloese.dk
bestyrelse@forsamlingshus.ugerloese.dk
Ved at have forening før @ kan vi bibeholde de fleste af de nuværende adresser.
Indføjer vi forening efter @ har det den fordel, at domænenavn for website og email adresse passer sammen.
Administrativt kræver det en smule mere at benytte subdomæner, da der skal laves manuelle tilføjelser på
filterserveren hver gang en ny foreningen skal sættes op.

Alle bestyrelsesmedlemmer i alle foreninger får deres egne mail adresse. Denne giver så adgang til en flere
delte funktions postkasser - se næste afsnit.
Vi synes ikke at det skal være muligt at der indgår f.eks. ...lokalforum... i et menig medlems mail adresse. Det
kan forlede modtager til at tro, at brevet er udsendt på lokalforums vegne.
Den praktiske mulighed er at lave simple adresser baseret på løbenumre ug4001@ugerloese.dk,
ug4002@ugerloese.dk, fordelen er, at det samtidig kan være login og er hurtigere at indtaste.
Nogen kunne selvfølgelig ønske sig pænere mail adresser, som fornavn.efternavn@ugerloese.dk. Dette
medfører bare en masse administration, som vil vi gerne undgå i første omgang. (Hvis der er
hans.jensen@ugerløse.dk hvem har så ret til navnet, osv..). Hvis det er et stort ønske, kan vi måske overtales
til at tilbyde det i fremtiden
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Hvad angår brugen af foreningsadresserne foreslår vi at opsætningen er gruppestyret sådan at medlemmer af
en gruppe, f.eks. lokalforum, kan se og læse - men ikke slette - breve modtaget til lokalforum@ugerloese.dk.
(undtagelsesvis kan vi måske sige at sekretæren eller en anden udvalgt kan slette spam der er sluppet ind,
eller fejladresseret fortrolig mail). Dem der er medlem af gruppen, har også muligheden for at skifte afsender
til lokalforum@ugerloese.dk, i så fald placeres der en kopi i Sendt bakken for lokalforum
Dette er ens for alle grupper. Vi vil forsøge at give foreningsbestyrelserne adgang til at styre medlemskab af
deres egne grupper, så vi ikke behøver blive involveret, når først fællespostkassen er oprettet.
Det betyder et teoretisk medlem som er formand for forsamlingshuset og kasserer i lokalforum ville kunne se
følgende postkasser:
sin private
den fælles for alle lokalforum
kasserer postkassen for lokalforum
den fælles for bestyrelsen i forsamlingshuset
formands postkassen for forsamlingshuset
Hvorimod et menigt medlem kun vil kunnes se:
sin private
den fælles for alle lokalforum
Ved at alle mails går gennem vores spam filter, kan vi opsætte filtrering således, at de fleste modtagere vil
markere breve fra @ugerloese.dk som spam, hvis ikke de er leveret gennem vores server. Især vil breve med
forfalsket afsender blive snuppet.

Dette er hvad Anders Rasmussen og jeg har snakket om at vi vil tilbyde ugerloese, for 300kr/md. Denne pris
gælder for de nuværende 5 websteder - og 5 mere - afhængig af hvor selvhjulpne folk er.
-Klaus
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