Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
12. januar 2021

Tilstede:

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

Referent:

Niller Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2020-7

1 - Info fra Formanden
Første online møde.
Anders har underskrevet den årlige aftale med kommunen, så vi kan få vores 16.000 kr.
Anders har skrevet et høringssvar ang. skolen, Stig venter på svar om hvordan den nye sammensætning
bliver og vil vende tilbage.
2- Intro af Finn Konsulent
Finn vil deltage i næste møde.
3 - Nyt fra Netto/Hal gruppen plus beslutninger
Niels, Rene og Anders har holdt møde med kommunen.
Kommunen vil have vi peger på det sted Netto skal ligge, og vi har svaret vi stadig skal bruge lidt tid, da vi skal
høre byen af.
Gruppe har ansøgt kommunen om 150.000 kr. til vores multihus projekt så vi kan få en konsulent på.
Vi beslutter at der må bruges 25.000 kr. af lokalforums penge så vi kan få konsulenten med allerede nu.
Hvis vi får de 150.000 vi har søgt om kommer de tilbage i kassen.
Vi skal bruge konsulenten i fase 1 og 2.

Der skal laves 3 arbejdsgrupper / udvalg
I fase 1 skal grupperne.
1. Dagligvarebutikker - Hvor kan de ligge? Hvor skal nye ligge?
2. Byggegrunde - Hvor er det godkendte byggegrunde, og hvorfor er der ikke bygget på dem endnu.
3. Multihuset, alle ideer skal lægges sammen, samt hvor kan det være med alt den plads vi skal bruge.

4 - Borgerhenvendelser
Der er rotter på Kirkevej, Anders andmelder til kommunen.
5 - Info fra Stig Fællesskaber
Kurser til frivillige i foreninger i lokalområderne om Fundraising
https://fundraiseren.dk/kurser/fundraising-webinar/
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6 - Status fra Jul i Ugerløse ( tingsted – stjerner )
Julestjerner er pillet ned, og vi snakker om det kunne være fedt vi der kom flere op.
Anders Juhl og Niller mødes og kommet med et oplæg.
Tingstedet var flot i år, og vi tror der har været mange der oppe.
Pt. ved vi ikke hvad der er brugt i strøm.
Vi håber vi kan pille ned lørdag.
7 - Byen Rundt og regnskab
Der står ca. 60.000 på kontoen
Alle er ramt af coronaen så der er ikke meget aktivitet i foreningerne.
Kirken har problemer med at nogle bruge toilettet om natten til andet toiletbesøg.
Niller kontakter lokal politibetjenten så han kan kontakt Niels.
8 - Eventuelt

9 - Godkendelse af Referat
På næste møde
9 - Næste møde
Online - Onsdag d. 20 januar kl. 19.00
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