
Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den

26. april 2021

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

Referent: Niller Nielsen Protokol nr.

Bestyrelsesmøde 2020-13

1 - Godkendelse af Referat fra 8. april
Det er godkendt

2- Info fra Formanden
Har inviteret formanden fra St. Merløse lokalforum, men de har også møde i dag, så det bliver næste gang.
Vi har fået 135.000 kr. til vores projekt med bosætning og multihus.

Kommunen afholder borgermøde tirsdag den 18 maj kl. 19.00 i et telt på idrætspladsen.
Tovholder gruppen gør klar til borgermødet med oplæg og planche.

Lokalforum har fået extra 3.000 kr pga. Covid-19

Foreninger kan søge penge for tab pga. Covid-19 igennem fritidsportalen.

Jan har fået solgt sit hus, og har meddelt han ønsker at stoppe i Lokalforum med det sammen, og det er
selvfølgelig godkendt.

3 - Nyt fra dagligvarer gruppen
Der er ikke meget nyt.
Vi har fået et svar på Super Brugsen, som kunne ikke mærke at Netto er flyttede over på den anden side af
vejen, men havde oplevet fald i omsætningen da Fakta åbnede.

4 - Nyt fra boliggruppen
ikke noget nyt.

5 - Nyt fra multihus gruppen
Ikke noget nyt, da vi venter på en dato fra skolebestyrelsen.

6 - Rensningsanlæg – og Borgermøde
Ugerløse for IKKE grunden, men vi har lavet et idekatalog som Fors kan arbejde ud fra.

Kommunen afholder borgermøde tirsdag den 18 maj kl. 19.00 i et telt på idrætspladsen.
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7 - Byen rundt
UIF’s Venner: Vi skal til at sætte telt op igen og vi kan godt bruge nogle flere til at hjælpe.
Borger:
Kulturhuset: Vi er igang med at renovere Nordfløjen som er blevet et noget større projekt end det var
meningen.
Kirken: Kommunen have spurgt om de måtte sætte en skraldespanden og et bord bænke sæt op ved
Kirkeskoven med de vil ikke passe skraldespanden så vi har sagt nej tak til det..
Vi er vendt tilbage til time gudstjenester
UIF: Vi svarer tilskuerne til kampe
FDF: Vi må samledes flere og er uden for.
WGJ: Vi må ikke synge endnu
Fællesskaber: Skolen er ved at gøre klar til friskole ordning

8 - Næste møde
Tirsdag, 11. maj · 17:00-18:30
Link til videoopkald: https://meet.google.com/fzp-dxub-fdm

9 - Eventuelt
Der er fejl på et par mails, som skal rettes, Anders tager kontakt til Steen om hans mail.
Niels fixet hans.
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