Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
10. februar 2021

Tilstede:

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

Referent:

Niller Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2020-9

1 - Godkendelse af Referat fra 20. januar
Det er godkendt
2- Info fra Formanden
Har haft en del snakke med Holbæk kommune, og herefter har jeg taget dagligvarer ud af ansøgningen om
penge til en konsulent.
En borgerhenvendelse om saltning på stien fra Kirkevej til børnehaven, har Anders snakket med Vej og Park
som har lovet de vil salte. Anders vil skrive til borgeren..
3 - Nyt fra dagligvarer gruppen
Har så tilkendegivelse fra Brugsen, at hvis der skal komme en dagligvarebutik ønsker de den ligger i
nærheden af Brugsen.
Vi kigger på 2 kriterier.
1. Det skal ligge i centerområdet i henhold til helhedsplanen.
2. Hvilke projekter ligger i nærheden af Brugsen
4 - Nyt fra bolig gruppen
Vi har fundet ud hvor der er muligheder i området og vil tage kontakt i løbet af uge 8.
5 - Nyt fra hal gruppen
Vi har prøvet at lave en oversigt over hvor mange kvm. de forskellige foreninger skal bruge.
Vi skal holde møde med alle foreninger.
Vi skal snakke med skolen også.
Vi skal tænke indtægtsgivende muligheder ind.
Anders og Stig planlægger et møde med skolen.
6 - Byen rundt
Kirken: Vi er også corona ramt, vi holder 30 min gudstjenester.
FDF: Vi kan ikke mødes men har haft et løb rundt i byen.
Niller: Vi er også corona ramt.
Forsamlingshus: Vi er også corona ramt.
Borger: Ingen
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UIF’s Venner: Vi er også corona ramt.
Stjerner: Har været en tur rundt i byen og set på hvor der kan komme flere stjerner op.
Tingstedet: Vi har brugt ca. 600 kr. på strøm.
7 - Næste møde
Online - Mandag d. 1. marts kl. 19.00
8 - Eventuelt
Der er kommet nye byskilte op på vej ud mod Sorø.
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