
 

 

 

 
 
1 - Godkendelse af Referat fra 10. februar 
Det er godkendt 
 
2- Info fra Formanden 
Finn vil arbejde med midtsjælland folkeblad med info om vores projekt. 
Nye fortov på Lilleskovvej og lidt på Toftegårdsvej. 
Cykelsti til Jonstrup venter vi lidt med. 
 
Skolelederen er ikke fra området, og derfor skal vi klæde ham beder på, så han kan tage de rigtige 
beslutninger for byen og skolen. 
Ugerløse skole består af Ugerløse skole, St. Merløse skole og Stestrup skole. 
Skolen laver et skoleforum, og vil sende repræsentant i lokalforum. 
 
Vi skal lave en ny ansøgning til kommunen ang. vores projekt. 
 
Der venter et møde med klima og miljø, men datoen er kommet endnu. 
 
Vi udskyder generalforsamling. 
 
Borgermøde 14. april kl. 19-22 
Hvordan vi kan afholde det tænker vi over. 
Der skal laves tegninger og reklamer til mødet. 
 
 
3 - Nyt fra dagligvarer gruppen 
Vi har snakke med alle bygherre, og har fået input som vil nu samler og kommer med en udmelding om ca. 14 
dage. 
 
4 - Nyt fra bolig gruppen 
Der er ikke mere nyt siden sidste møde. 
 
5 - Nyt fra hal gruppen 
Der er ikke så meget denne gang. Vi skal have møde med forsamlingshuset og UIF. 
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6 - Byen rundt 
UIF’s Venner - pt. 5 telte der skal ud i år. 
UIF - Vi starter op udendørs nu. 
FDF - Vi afventer lidt endnu. 
Borger - Flagalleen kommer den op? - Niller høre lige rundt. 
Stjerner - God tid til de skal op men skal en tur rundt og snakke om strøm til evt. nye stjerner. 
Kirken - Afholder gudstjenester efter de retningslinjer der er. konfirmationer er rykket til Lørdag d. 28. august 
Lørdag d. 4. september, Søndag d. 5. september, kirkeskoven skal drænes et par steder. 
 
7 - Næste møde 
Online - Mandag d. 15. marts kl. 19.00 
 
8 - Eventuelt 
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