Referat af bestyrelsesmøde i Ugerløse Lokalforum
Til stede; Anders P, Niller, Tommy, Anders R, Bent, Klaus, Mai-Britt og Hanne (referent)
Afbud fra Susanne
Dato:
Tid:
Sted:

20. august 2019
kl. 19:00
UIF Klubhus

1. Valg af ordstyrer - Anders P.
2. Godkendelse af dagsorden samt referater fra tidligere møder - Godkendt
3. Meddelelser fra forretningsudvalget, herunder nyt fra igangværende sager- Natparkering af lastbiler i byen
er et problem. Der eksisterer ingen pladser og på Ellegårdsvej er det heller ikke optimalt.
Kommunen har ingen midler til etablering af parkeringspladser. HVAD kan vi gøre for at forskønne
hovedgaden, der er skrald og ukrudt rundt om husene? Måske vi skal lave et møde, hvor
Lokalforum hjælper grundejerne til at søge penge fra diverse puljer.
4. Økonomi – Hanne gennemgik regnskabet. Ingen kommentar.
5. Kommende borgermøder mellem politikerne og lokalsamfundet -Det er besluttet ved et stormøde i
Holbæk den 15/8 at der skal afholdes borgermøder omkring bosætning i Holbæk kommune især i
lokalområderne. Datoen kendes ikke endnu. Man forventer 5000 nye borger i kommunen.
6. Fart tavler- Anders P. beder Rasmus (vores fællesskaber) om at undersøge muligheden for opsætning
af tavler ved indfaldsveje og hvem skal betale. Muligvis kan vi få ’rumlestriber’ til at sænke farten.
7. Klaus Slott rejser fra Ugerløse. Hvordan klarer vi opgaven med hjemmesiden og it fremadrettet? Klaus
fortalte at han har midlertidig flyttet serven til hans nye bopæl. Han anbefaler, at vi flytter
hjemmeside, mail m.v. til One.com server. Anders takkede for det store arbejde Klaus har gjort for
Lokalforum.
8. Teaterfestival 2020 – der holdes et møde den 4/9 i Holbæk. Man giver besked til Anders, så vi kan
lave en fælles tilmelding.
9. Referat fra gåturen gennem Ugerløse mellem Holbæk kommune og Lokalforum – Drift & vedligehold
fortalte under gåturen, at lodsejer selv skal passe/fjerne ukrudt på deres fortov. Indkørslen til
Toftegårdsvej bliver lavet, stien på det grønne areal bag fuglevejene får nyt asfalt. Man aftalt at holde
et årligt møde, så man fælles kunne aftale næste års vedligehold.
10. Er der aktuelle emner, som Lokalforum skal arbejde videre med fremadrettet? Vi skal bruge FB til at
synliggøre os mere. Fortælle hvornår vi holder møder, opfordre alle til at bruge deres
borgerrepræsentant.
11. Byen Rundt – UIF og svømmeklubben har afholdt børne Pool Party med stor succes. Indedørs
sæsonen starter med gym. badminton og fodbold. Spejderne er startet på grunden efter
sommerferien. Brugsen er i gang med ombygning og lukker i ca. 3 uger i september. Kirken prøver

med nyt tiltag, der kommer populære musikaftner med cafe. Borgerne klager over dårlige
busforbindelser til toget, især om aften og i weekends.
12. Eventuelt Bogmesse i Holbæk den 31/8. Der kommer officiel indvielse af Tingstedet, måske vil
Borgmesteren klippe den røde snor!
13. Næste mødedato bliver den 21. oktober i klubhuset kl. 19.00
HUSK AT MELDE AFBUD -HVIS DU IKKE KAN DELTAGE….
Eventuelt afbud bedes fremsendt til: anders.pedersen@live.dk
Hilsen
Anders

