Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
20. januar 2021

Tilstede:

Anders Rasmussen, Bent, Jan, Rene Abild, Tommy, Rene Møller, Niller, Niels W., Line, Niels
B., Anders Englev Juhl, Stig, Susanne, Finn P. Beyer

Referent:

Niller Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2020-8

1 - Godkendelse af Referat fra 12. januar
Det er godkendt
2- Info fra Formanden
Intet nyt, da alle har modtaget mails.
3 - Nyt fra Netto/Hal gruppen plus beslutninger
Vi laver 4 grupper.
Styregruppen.
Opgaver og ansvar :
Gruppen skal løbende modtage og sikre input og dokumenter fra de tre underudvalg. De skal løbende holde
styr på udgifterne til processen og holde time regnskab.
Styregruppen er ansvarlig for kommunikation.
Output fra styregruppen, er Borgermøde slut Marts.
Styregruppe - Anders og Finn (Projektkoordinator)
Dagligvarebutik.
Opgave: Gennemgang af de 7 fremsendte forslag til placering, samt evt. alternative placeringer.
Udvælger 3 placeringer og prioritere dem i 1-3, samt sikre accept fra Daglig brugsens bestyrelse.
Output fra Dagligvare gruppen, er materiale og tegninger til Borgermøde samt skriftlig accept fra Brugsen.
Tovholder : René Abild
Arbejdsgruppe: Niels, Rene Møller
Boliger.
Opgave: Afholde møde med ejerne af udstykningerne, og undersøge hvad der skal til for at aktivere
udstykningerne. Hvorfor bygges der f.eks. meget Tuse og Regstrup, men ikke i Ugerløse?
Hvad kan/må der bygges (Boligmasse)?.
Output fra Bolig gruppen, er at beskrive og prioritere mulige tiltag.
Og prioritere og beskrive ønskede sammensætning af boligmasse.
Levere materiale og tegninger til Borgermøde
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Tovholder : Jan Van Der Steen
Arbejdsgruppe: Bent, Anders Juhl, Susanne, Matilde(måske)
Multihus.
Opgave: Udarbejde 3 forslag til størrelse/areal og indhold af multihus og dertilhørende depoter og
værkstedsfaciliteter. Der skal i Fase 1 IKKE forholdes til placering.
1: All inklusive / Drømmen: Størrelse/areal hvis alle fremsendte forslag og ønsker imødekommes
2: Nice to have / Reelt behov: Prioritere, og sammentænke anvendelse af rum/lokaler således at flest mulige
ønsker og forslag imødekommes, med henblik på at reducere størrelse/areal og pris.
3: Need to have / Mindstekrav: Prioritere, og sammentænke anvendelse af rum/lokaler således at et absolut
min. af ønsker og forslag imødekommes, med henblik på at reducere størrelse/areal og pris.
Output fra multihus gruppen, er en beskrivelse af de tre scenarier og tegninger dertil som skal fremvises på
borgermøde.
Tovholder: Niels Weinreich
Arbejdsgruppe: Tommy, Line, Niller
Der laves en mail til hver gruppe.
dagligvare@ugerloese.dk

boliger@ugerloese.dk

multihus@ugerloese.dk
Så køre vi..
4 - Eventuelt
Vi følger op med politi om en gå med hunden og lave tryghed.
Skriv på FB om statistik om indbrud m.m.
Vi kan evt. live sende et borgermøde/generalforsamling og man kan stille spørgsmål via SMS.
5 - Næste møde
Online - Onsdag d. 10. februar kl. 19.00
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