
 

 

 

 
 
1 - Info fra Formanden 
Formanden foreslår at der kommer et fast punkt på dagsordenen, med indkomne borgerforslag, hvor der i god 
tid bliver skrevet ud på facebook og Ugerløse.dk med hvornår næste møde ligger. 
Der mangler et stykke af cykelstien fra Tølløse til ugerløse. Det er godkendt i februar. Formanden skriver til 
John Harpøth og hører om der er mulighed for at få indflydelse på hvordan udformningen bliver. 
Stig kommer med et høringssvar ang. skolestrukturen. 
Trolden - Menighedsrådet har sagt nej tak til Trold i kirkeskov, men ikke til andet trækunst. Trold i Ugerløse 
tages op igen, når kunstneren er vendt tilbage med svar. 
 
2- Drøftelse af Biodiversitet 
Dorthe og Helen lavede oplæg på sidste møde.  
Nogen i lokalforum er meget imod, nogen er meget for, at lokalforum skal støtte op om projektet. 
Formanden nævner dog at lokalforum selvfølgelig skal formidle kontakt til kommunen såfremt projektgruppen 
har brug for det, og bakke op og evt. støtte projektet. Stig nævner at kommunen har fokus på det og taler om 
Vild Med Vilje projektet, der kan foregå i folks haver m.v. Der blev talt om at dem der bliver naboer til evt. 
“vildskab” ikke vil synes om det. Anders sender mail til Dorthe og Helen med et svar fra Lokalforum med 
forslag om byporte med blomster og evt. andre steder, hvor det ikke vil genere andre. 
 
3 - Drøftelse af kommende Dialogmøde med Kommunen etc. 
Punktet startede med at der blev kigget på tegninger over et tidligere projekt. 
Tilbagemelding på brainstorm - hvad er der af ønsker og idéer rundt omkring i de forskellige foreninger, som 
evt. kan komme ud af projektet. Alle sender ønsker pr. mail således at det hele kan samles. 
Det helt store ønske er at byen får mest muligt ud af, at en ny dagligvarebutik kommer til byen, og at det bliver 
gjort på den helt rigtige måde. 
Lokalforum beder Stig om at finde ud af om vi kan få en projektkoordinator til at hjælpe Ugerløse med at få det 
hele til at lykkes. 
René A. nævnte DGI og Kullegaard, der var inde over det tidligere projekt med en multihal - i forhold til om 
man evt. kan genoptage og udbygge det daværende projektet med de ønsker og udvidelser, som byen ønsker 
nu. Stig fortæller om Gislinge, som står i et lignende projekt lige nu. Vi kan muligvis drage nytte af deres 
projekt og hvilke udfordringer de har haft. Stig undersøger. Der drøftes medfinansiering. 
Evt. søge om et tilskud til projektmager/arkitekt. Der skal tænkes innovativt og til gavn og glæde for hele byen 
Stig taler med John Harpøth om hvornår vi kan få dialogmødet op og stå med hensyn til corona, m.v. 
Vi er nødt til at finde en metode til den politiske dialog, såfremt corona ikke tillader at vi mødes. Stig er på 
opgaven. 
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4 - Byen rundt 
Jul på Tingstedet har modtaget 6.000 kr., som er øremærket til projektet fra kommunens frivillighedspulje og 
har samtidig modtaget 4.100 kr. fra Jem & Fix, som er øremærket til et “Julemandens værksted” 
Alle andre foreninger er coronaramte og prøver at få det bedste ud af det.  
Idrætsforeningens serie 6 senior herreholdet er rykket op i serie 5. 
 
5 - Eventuelt 
Der bliver pænt bedt om at mailkorrespondance kun foregår med et emner pr mail/svar. 
Næste møde bliver 24. november 2020 kl.19.00 
 
6 - Referat godkendelse 
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