Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
24. november 2020

Tilstede:

Anders Rasmussen, Matilde, Bent, Rene Abild, Tommy, Rene Møller, Niller, Niels W., Line,
Susanne, Jan, Niels B., Anders Englev Juhl

Referent:

Matilde Hansen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2020-6

1 - Info fra Formanden
Der var ikke noget at sige, da alt er lagt i nedenstående punkter.
2- Drøftelse af Cykelsti færdiggørelse
Formanden skriver til kommunen, at vi godtager den plan der er fremlagt, men at vi er nervøse for om der
bliver et problem,når cyklisterne skal over vejen og begynder at bruge fortovet til at cykle på hen til
fodgængerfeltet..
3 - Henvendelse fra kommunen om Hovedgaden 50 Salg eller
Lokalforum er enige om at vi anbefaler at bygningen rives ned og der bliver anlagt parkeringspladser til
Svømmebadet.
4 - Borgerhenvendelser
Lastbilparkering på Ellegårdsvej. Borgere bliver generet af lastbil der bliver startet op tidligt på morgenen og
holder i tomgang over længere perioder. Formanden skriver svar til borgeren på henvendelsen.
5 - Lastbilparkering på Anexgårdsvej – Evt. med Ditto
Punktet er drøftet kort og bliver ført over til de videre drøftelseer om byen udvikling.
6 - Ansøgning om midler til strøm Tingstedet
Der bevilges 2.400 til strømmen fra Lokalforum..
7 - Drøftelse af kommende Dialogmøde med Kommunen etc.
Lokalforum lægger op til Dialogmøde med kommunen før jul (ambitiøst), eller tidligt januar.
Planlagt inviterede politikere:
Børn og skole - Emrah Tuncer
Klima og Miljø - John Harpøth
Lokalpolitiker - Karina Helmer
Borgmesteren - Christina K. Hansen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne - Lars Qvist
Der bruges tid på at sammenfatte ønskerne fra de forskellige repræsentanter, så det bliver en fælles
ønskeseddel.
7.a - Skolestruktur.
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Sammenlægning af st. Merløse, Ugerløse og Stestrup anfægtes. Uanset hvad er Lokalforum bange for om
Ugerløse skole har en fremtid, hvis den bliver en satelit i en sammenlægning, da der vil mangle synlig og lokal
ledelse, som kan håndtere de daglige problemer, nu og her. Vi afventer Stigs høringssvar og støtter op om
det.
8 - Byen Rundt
Kirken - Hold øje med hjemmesiden for oplysninger om julegudstjeneste.
Troldeprojektet - afventer kunstneren.
Stjerner - Der er blevet brugt lidt penge på at få stjernerne up to date og de bliver sat op d.29. november.
Anders Englev Juhl har overtaget stjernerne fremadrettet.
Tingstedet - får strøm i løbet af ugen, Jem & Fix kommer og filmer en reklamefilm efter at have givet penge til
et julehus,der er blevet sat op.
Sommerfest - Der mangler stadig min. 2 frivillige hvis sommerfesten 2021 skal blive til noget.
UIF - Har haft møde med SMUT om at der evt. kan blive lavet en strandhåndboldbane i den gamle tennisbane.
Beboer og kulturhuset - har fået repareret huller i taget, det trænger til udskiftning.

9 - Eventuelt
Svømmebadet søger inspiration til afholdelse af svømmeklubbens 60 års jubilæum.
Forslag: Opdel over flere dage, evt. med arrangementer både for børn og voksne
Indvielse af springtårnet, poolparty for ungerne.
Det bliver stillet forslag om, at inviterer Ivan fra Friluftsbadet til et lokalforumsmøde, for at høre hvordan det går
og om de nye tiltag der har været i 2020 efter at han er startet som daglig leder.
Formanden stiller forslag om at kunne invitere folk udefra til at komme til evt. inspirationsmøde i Lokalforum.
Muligheden for at kunne trække andre ildsjæle fra lokalområdet ind, for at fortælle om deres historie, projekter
eller idéer.
10 - Godkendelse af Referat
Referatet er godkendt og der kan kommes med evt. ekstra kommentarer på næste møde.
11 - Næste møde
Næste møde er sat til tirsdag d. 12. januar. 2021. (formanden bliver 46)
Ønskeseddel
FDF - 4 rum, min 40m2 og adgang til køkken og toilet. Skabsplads til opbevaring.
UIF’s venner - opbevaringsplads til teltene - ca. 200 m2.
Flag - opbevaring
Stjerner - opbevaring
Tingstedet - opbevaringsplads til Julepynt, Halloween m.v.
UIF - Hal, Skydebane, Bowlingbaner, Fælleshus
WGJ - Fælleshus, m. scene evt. mobilscene, samt opbevaringsmulighed og godt lydanlæg.
Forsamlingshuset - se mail.
Borger - Hal
Kirken - Se mail
Diverse: Tænke Handicapidræt ind, tænke nyt. Koncerter, sommmerfest, store møder.
Nul-energihal. Klimavenligt, solceller, jordvarme. Genoptræningscenter, fysioterapicenter, motionscenter.
Skolen som bruger.
Boliger.
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