Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
15. marts 2021

Tilstede:

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

Referent:

Niller Nielsen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2020-11

1 - Godkendelse af Referat fra 1. marts
Det er godkendt
2- Info fra Formanden
Til sommer for vi resten af cykelstien til Tølløse.
Huset ved siden af friluftsbadet, er givet til Ugerløse, så vi kan rive det ned og lave flere p-pladser.
Ansøgning til vores projekt er lidt op af bakke og vi må se hvad der sker.
Find trafikmålinger i Holbæk Kommune på
https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/trafiksikkerhed/trafiktaellinger/
3 - Nyt fra dagligvarer gruppen
Vi har hold en masse møder og kommet frem til 3 placeringer som kommer frem på borgermøde.
4 - Nyt fra bolig gruppen
Vi har samlet oplysninger om hvad der er i byen pt., og venter lidt på hvad der sker i de andre grupper.
Vi skal undersøge om hvor mange seniorboliger der kunne være brug for.
5 - Nyt fra hal gruppen
Vi skal have møde med UIF & forsamlingshuset i nær fremtid.
Vi er ved at få lavet en lille tegning ud fra det vi vil have.
6 - Borgermøde – Generalforsamling møde med KMU
KMU møde den 25. marts 2021 kl. 18:30 - kl. 20:30
Anders undersøger hvor mange der må deltage fysisk, eller deltager alle andre online.
Generalforsamlingen er udsat til 19. maj kl. 19.00
Borgermøde 14. april fra kl. 18.00
6a - Regnskabet
Vi har ca. 70.000 på kontoen.
Regnskabet bliver sendt rundt når det er helt færdigt.
7 - Byen rundt
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UIF - Fodbold er starte op.
FDF - Starter op på onsdag på grunden.
WGJ - Har fået nye tørklæder, når vi en gang kan synge igen.
Stig - Tager med til møde om kommuneplan.
8 - Eventuelt
Anders spørger om det er ok, vi inviterer formanden for St. Merløse lokalforum på en lytter.
9 - Næste møde
Torsdag d. 8 april kl. 19.00 online
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