
Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den

8. april 2021

Tilstede: Anders Rasmussen, Bent, Jan, Rene Møller, Niller, Niels W., Line, Niels B., Anders Englev
Juhl, Susanne, Winnie, Stig

Referent: Niller Nielsen Protokol nr.

Bestyrelsesmøde 2020-12

1 - Godkendelse af Referat fra 15. marts
Det er godkendt

2- Info fra Formanden
Vejen ved Ellegårdsvej og Bæntholdevej som er blevet ødelagt efter vejarbejde på Hovedgaden vil blive lavet
har kommunen lovet.

Vi giver politikerne lidt tid, og ser tiden ad mht. hele vores projekt og ansøgning.

Anders vil snakke med John H, Karina Helmer, Borgmesteren, Lars Q som alle sidder i kommunalbestyrelsen
inden den 14. april 2021.
Vi giver mandat til at Anders kan tage en beslutninger i den forbindelse.

3 - Nyt fra dagligvarer gruppen
Vi snakket med Super Brugsen i Tølløse om hvordan det har været at have en netto som nabo, og vi venter på
svar.

4 - Nyt fra bolig gruppen
ikke noget nyt.

5 - Nyt fra hal gruppen
Vi har haft møde med både UIF og forsamlingshuset.
Forsamlingshuset vil gerne være med, men har svært ved at se hvad og hvordan de kan være med i et samlet
multihus.
UIF vil også gerne være med og håber man kan samle så meget som muligt i samme område.

Bjørn fra UIF har efter mødet kontakt Niels og fortalt at forældrerådet ikke har været kontaktet, ang. en
dagligvarebutik på skolen området.

6 - Rensningsanlæg – og Borgermøde
Vi ligger et oplæg på Facebook, og ser på hvad der kommer af  indkomne forslag.
Dorthe Nakskov Ilsfort sende sit oplæg, og ser om det kan sammentænkes med de indkomne forslag.
Hvis det kan bliver Dorthe tovholder på det, ellers må vi vælge.
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Vi udskyder borgermøde på ubestemt tid.

7 - Byen rundt
Flagalleen - Line har overtaget ansvaret, flag vognen skal laves lidt. Der er indhentet tilbud på en ny flagallé.
FDF er startet op på grunden
Kirken har stadig gudstjeneste på 30 min.
Forsamlingshuset har måtte lave en vandskade.
Fællesskaber - På skoleområdet er der valgt 2 nye fra ugerløse til den nye skolebestyrelse. - Jeg vil lave en
lille video om Ugerløse på en byvandring i byen. det bliver den 16 april.

8 - Næste møde
Mandag den 26. april online på meet.google.com/owp-rwhr-bwu

9 - Eventuelt
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http://meet.google.com/owp-rwhr-bwu

