Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra temamøde den
25. September 2018

Tilstede:

Anders Pedersen, Anders Rasmussen, Ole K. Jensen, Michael Larsen, Niller Nielsen, Klaus
Vink Slott

Referent:

Klaus Vink Slott

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

16

1 - Valg af ordstyrer
Anders er valgt.
2 - Godkendelse af dagsorden samt protokol nr. 15
Dagsorden og protokoller er godkendt.
3 - Helhedsplanen i Ugerløse
● Hvordan implementere vi Helhedsplanen blandt borgerene i Ugerløse?
● Hvordan kommer vi i gang med at implementere visioner i Helhedsplanen?
● Kan et borgermøde også indeholde et oplæg omkring Tryghedsambassadører - evt. oplæg af vores
områdebetjent?
Der var rigeligt med smørrebrød, da flere ikke mødte op - selv om de ikke havde meldt afbud!
Os der mødte frem havde en god snak i en positiv stemning om hvordan vi kommer videre. Der var enighed
om at skifte fokus for lokalforums fremtidige arbejde og, for ét år af gangen, arbejde videre med et af
fokusområderne i Helhedsplanen. (Se side 15)
Vi var enige om, at vi det kommende år bør tage fat i et af følgende områder:
1. Bosætning
2. Turisme
3. Trafik (og her snakker vi mere om det - som kan understøtte området naturstier, cykelstier, veje - end
hovedgaden)
- i nævnte prioritering. Men vi vil lige høre jer der ikke deltog, om I brænder for andre af helhedsplanens
temaer. Vi har planlagt kommende mødedatoer:
●
●

Lokalforums møde den 29./10, hvor vi klapper det sidste af op til ...
borgermøde 14./11

Til borgermødet laver vi plancher for de forskellige temaer i helhedsplanen, en fra lokalforum står ved hver og
prøver lave lidt debat/opsamling af udsagn om emnet. Herefter et udspil fra lokalforum hvor vi oplyser hvad vi
vil gå videre med i det kommende år.
Vi aftalte at aktivere Frida Fribader, så hun de kommende uger spiller nogen af forslagene fra idékateoget ud
på Facebook
4 - E.V.T
Næste møde: 1. November 2018 kl. 19 i klubhuset.
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