Ugerløse Lokalforum
Referat fra generalforsamlingen den
21. juni 2021

Tilstede:

21 borger

Referent:

Niller W. Nielsen

Protokol nr.

Generalforsamlingen

14

1. Valg af dirigent
Flemming Nielsen er valgt som dirigent
2. Valg af stemmetæller
Kristine Olsen (Formand for St. Merløse lokalforum) er stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
Se Bilag 1
Mette Hajslund ønsker flere cykelstier til og fra Ugerløse.
Lokalforum gør opmærksom på Holbæk Kommune lige nu og frem til den 27. juni laver en undersøgelse om
cykelstier i kommunen, link ligger på facebook gruppen 4350 Ugerløse

4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt, til godkendelse
Se Bilag 2
Regnskab blev godkendt.
5. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og juleudsmykningsudvalget, til
godkendelse
Se Bilag 2
Regnskab blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Har tænkt på dette flere gange så nu skriver jeg - skolestien - fra børnehaven mod skolen - og den langs med
skolen blev jo asfalteret for - jeg tror et par år siden . Jeg fik at vide at stien som løber langs Bøgevej/ Egevej
mod skole / idrætsplads ville komme efterfølgende . Det er ikke sket endnu så jeg ved ikke om det er noget I
kan finde ud af . Den er lige så ringe som de andre var .
Så har jeg nogle gange gjort opmærksom at der burde laves en rigtig sti som forbinder Tjørnholm og
Abildhaven - Niller og Tommy ved hvor det er jeg mener .
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Hilsen
Bente Larsen

Lokalforum vil naturligvis arbejde videre med det indkommende forslag.
Ang. stien mellem Tjørnholm og Abildhaven vil Ugerløse IF i nær fremtid bruge grus fra den gamle Tennisbane
til at lave stien med.

7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner.

Skolen/SFO/Børnehaven: Ingen pt.
Ugerløse IF: Niller Nielsen
Svømmeklubben: Ingen pt.
Kirken: Niels Weinreich
Beboer- & Kulturhuset: Anders Pedersen
FDF: Bent Sørensen
UIF Venner: René Møller Pedersen
Flag og Juleudsmykning: Anders Englev Juhl
We Got Joy - Gospelkor: Matilde Strøbæk Hansen

8. Valg af borgerrepræsentanter
Efter kampvalg mellem 5 borger kom følgende i lokalforum.

Tommy Barkum
Line Sandberg Jagd Frederiksen
Niels Bang Hansen
Rene Abild
9. Valg af bilagskontrollant.

Peter Sørensen er valgt for 2 år
10. Præsentation af erhvervslivets repræsentant(er) og evt. valg mellem disse.
Anders Rasmussen er valgt.
Ted Douglas Hansen er valgt.
11. Eventuelt.
Anders Rasmussen fortæller lidt om hvad en ejendomsmægler har skrevet om et hus der er til salg i Ugerløse.
“Afstanden til Ugerløse er ganske kort, afstanden til Tølløse lidt længere, men naturligvis rummer byen flere
muligheder, herunder dagligvare butikker, skoler og et rigt foreningsliv.”
Borgerne i Ugerløse skal være bedre til at tale byen op og lave mere reklame for egen by.
Der skal forsættes med 3-i-1 projektet, og der arbejdes også på at få valgsted tilbage til Ugerløse.
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Lokalforum er for HELE byen og alle kan komme med ideer og Lokalforum vil hjælper med det de kan.
Kan man lave en folder om byen som ejendomsmæglere kan have liggende, til at give til folk, der kigger på
hus i byen.
Bente Larsen spørg om Lokalforum har givet kommunen sin indstilling til en ny dagligvarebutik.
Det har Lokalforum - bla. på baggrund af borgermødet 18. maj 2021 og indstillingen er Hovedgaden 38-42.
Anders Pedersen fatter ikke at lokalforum ikke har kigget tilbage og se hvad tidligere lokalforum løbende har
lavet om placeringer af dagligvarebutik i Ugerløse, herefter bruger Anders en del tid på at referere fra flere
gamle referater tilbage fra 2017, 2018 og 2019, hvor daværende lokalforum ikke ønskede en dagligvarebutik
på Hovedgaden 38-42.
Anders Pedersen henviser også til en privat underskriftsindsamling fra Hovedgaden 39 og afstemning på
Facebook fra 2017.
Anders Pedersen mener ikke at der på borgermødet var opbakning til placeringen Hovedgaden 38-42.
Dirigenten takkede for god ro og orden, gode kommentarer og spørgsmål og lukkede herefter
Generalforsamlingen.
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Bilag 1
Kære Ugerløse og Ugerløse’s venner.
Jeg vil som formand give et lille indsigt i hvad Lokalforum har lavet i det sidste år.
General forsamlingen blev pga. Corona afholdt 2 juni 2020 og den nye bestyrelse som består af 14
medlemmer, fra foreninger – borger og erhvervslivet.
Anders Rasmussen blev valgt af en samlet bestyrelse til at lede Lokalforum
Lokalforum konstituerede sig med en Flad ledelses struktur og har intet forretningsudvalg.
Målet fra den nye formand er at skabe nyt mantra ”Samlet by = stærkere by” og at få et nyt stærkere mandat
fra kommunalbestyrelsen og opbygning af stærkt samarbejde med kommunen. Lokalforum skal være åbent og
transparent, og alt information bliver delt med alle i bestyrelsen.
Hvad er der så sket i Lokalforum i denne periode :
•
”Ren by” blev afholdt med stor succes, og der er forslag om at afholde dette arrangement 2 gange
årligt.
•
Legeplads ved skolen. Lokalforum har for en del år siden stået for at få lavet et legeområde ved skolen,
og har stået som ”ejer” af dette. Ansvaret for vedligeholdelse m.m er overtaget af kommunen.
•
Cykelstien på Tølløsevej. Skal færdiggøres og dette forventes i 2021 med start efter høsten. (august)
•
Cykelsti fra Ugerløse til Jonstrupvej. Ansøgning er fremsendt til kommunen og Regionen men kom ikke
med denne gang. Vi prøver igen
•
Hovedgaden 50. Huset ved siden af svømmebadet er blevet ”overdraget til svømmebadet og vil i
2022/23 blive revet ned og lavet til parkeringspladser.
•
Bio diversitet og vild natur er kommet til Ugerløse. Der er dannet en gruppe ”vild med Ugerløse” som
har i sinde at lave en masse i 2021. Vi i Lokaleforum byder dem velkommen. Kirken er i gang og har lavet vild
natur rundt om kirken.
•
Fors. henvendte sig omkring Det Gamle rensningsanlæg og der er en stor plan i gang ang. Dette.
” Vild med Ugerløse” har sammen med borgere lavet en flot plan.
•
Træer fældet på Ellegårdsvej. Mange slog øjnene op en morgen til udsigten af store maskiner som
fællede de fleste træer, og mens nogen havde tårer i øjnene var andre glade. Ved nærmere tilvænning er det
blevet godt og har givet sol og luft.
•
Trold til Ugerløse. Lokalforum har fået et forslag om at få en stor Trold ( skulptur ) til Ugerløse, det
synes vi er en super god idé og har ansøgt kunstneren om at han vil lave sådan en. Der er meget få af dem så
Ugerløse vil blive et trækplaster hvis den kommer. PT. Mangler vi svar men spændende bliver det.
•
Ny skolestruktur i Holbæk kommune. Ugerløse skole er igen blevet sat i udsigt at blive organisatorisk
sammenlagt med st. Merløse og Stestrup skoler. Der ser vi selvfølgelig med stor alvor på, og er meget
bekymrede. Vi har indsendt et høringssvar som kan ses på kommunens hjemmeside.
•
I maj måned kom der nye fortove på lilleskovvej, og vi fik forhandlede os frem til ny asfalt belægning
som kommer på i år.
•
Netto vil til Ugerløse. Som formand havde jeg lidt håbet at vi i Lokalforum kunne slippe for at skulle
tage stilling til Netto i et par år, så vi kunne bruge tiden på at få Ugerløse på landkortet igen, men sådan skulle
det så ikke blive.
•
3i1 projekt og Borgermøde 18 maj. Indstilling sendt ( de 3 grupper og torvholder ) Finn konsulent.
•
Indstilling sendt til Kommunen placering hovedgaden 38-42
•
Pulo 135.000 kr. til opstarts projektet og samarbejde med Regionen. ( meget spændende )
•
Boliggruppen Udstykning solgt Senior boliger etc.
Hvad er Lokalforum for en størrelse ???? ( Oplæg ved Niels W. )
Tak for det Niels : Med det for øje så er Ugerløse lokalforum meget unik og det skal vi værne om ( fortæl om
andre ) og ( kommunens strategi ), men det gør også at vi har meget brug for at hele Ugerløse ( lille reklame
for det at sidde i lokalforum og kommer man ikke i selve bestyrelsen så er man alligevel en del af det (
brugergrupper & ressourcer) vi vil bede om hjælp til specifikke ting )
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Ved sidste Generalforsamling fik vi opgave at lave forslag til ændring af vedtægter, det har vi desværre ikke
haft den fornødne tid til. Så håber på Generalforsamlingens forståelse at Dette vil vi bruge tid på det næste år.
lokalforum har afholdt 12 bestyrelsesmøder plus utallige møder i arbejdsgrupperne møder i kommunen plus
møder i deres egne foreninger. Det har været et hårdt år ( heldigt det er coronatid ) så derfor vil jeg gerne som
formand og på byens vegne takke bestyrelsen for at lægge det kæmpe arbejde i Ugerløse. Tak
Ugerløse Lokalforum vil gerne takke alle ildsjæle og borgere i Ugerløse for at i gør at Ugerløse bliver speciel
og god at bo i, og til stadighed viser omverdenen at vil og kan.
Ugerløse Lokalforum
Formand Anders Rasmussen.
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Bilag 2
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