
Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den

11. August 2021

Tilstede: Bent, Line, Rene Abild, Ted, Tommy, Niller, Anders Rasmussen, Michael Larsen, Anders Juhl,
Niels Weinreich, Steen Brolykke

IKKE til
stede: Rene Møller, Niels B. Hansen, Matilde

Referent: Ted Hansen Protokol nr.

Bestyrelsesmøde 2021-2

1. Referat (konstitution) er godkendt.
a. Tommy kommer helt fra start med et indlæg, hvor han har talt med en politiker, der giver udtryk

for at det store multihal-projekt er urealistisk, (ikke bakkes op politisk) men en sportshal ses
som realistisk. Forsamlingshuset trækker sig derfor fra Multihus-projektet.

b. Michael Larsen erstatter  Anders Pedersen i lokalforum.
2. Info fra formanden:

a. Formanden orienterede om at Holbæk kommune har en patrulje/gadeteam, der går rundt i
landsbyerne og forsøger at komme i kontakt med de unge for at se hvad der er af behov. De
besøger Ugerløse om onsdagen.

b. Forslag fra socialdemokratiet om at Lokalforum skal stilles rigtigt mange spørgsmål for
fremtiden

c. I november er vi inviteret til lokalforum-konference, med formål at definere hvad, hvorfor etc om
lokalforum. Bestyrelsen er orienteret og skal stille med 3 deltager i konferencen. (5. sept)
Anders formand + Niels Weinreich  + Bent

d. Kommunalvalg (16. november) Hvornår skal der være vælgermøde? Hvem skal lede mødet?
Niels Weinreich laver oplæg til køreplan til næste møde, hvor dato fastlægges, herunder om der
skal være et formøde med Lokalforum og politikerne.

e. Matilde, Line og Anders formand har lavet et uofficielt hygge-udvalg.
f. Klima og Miljø havde vores dagligvarebutik-placering på byrådsmødet forleden og punktet blev

udsat grundet manglende dokumenter. Vi har sagt nej til at flytte placeringen.Nu skal
kommunen så sætte sig fast på hvad de mener, men det er altså udsat pga. Venstre. (Karina
Helmer ønsker at kommunen skal kunne give efter under pres (hvis alle dagligvarekæder takker
nej) og at undersøge om det er et problem at indkørslen til skolen er brandvej)

3. Kommende år i lokalrådet: Springes over!
4. Opstart og valg til Hal og Boliggruppen

a. Hal/multihus-gruppe (Hal, FDF, Kirke, etc)
i. I gruppen: Rene Abild , Niller, Line, Tommy, Ted.
ii. Tidshorisont: Kva valget og budgetforhandlinger, så haster et skarpt oplæg.

b. Boliggruppen:
i. I gruppen:Niels Weinreich, Michael Larsen, Anders Juhl, Bent, Rene Møller,
ii. Tidshorisont: NW indkalder hurtigt - der er en investor der skal snakkes med.
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c. Følgegruppe til dagligvarebutik-placering
i. I gruppen: Anders Rasmussen, Rene Abild(reserve)
ii. Opgaven er at stå klar og følge politisk at vores ønsker til placering følges.

d. Uplaceret: Niels Bang og Anders Formand og Mathilde
Formand foreslår at vi igen afholder et møde igen med lakmiddel-damen og alle grupperne - og får indsigt
/inspiration til, hvilke støttemuligheder der eksisterer.

5. Valg af repræsentant til Skoleforum.
a. Anders Rasmussen

6. Frivillighed i Ugerløse og Ugerløse på Landkortet
a. Vi kunne ønske os en velkomstkomite, vi taler om det igen på næste møde..
b. Anders foreslår at alle foreninger præsenterer sig selv til byfesten 9-10-11 sept.
c. Kunne man lade alle foreninger stille med en deltager i et sjov konkurrence og så får de lov at

præsentere sin forening torsdag d. 9/9 kl. 19.
7. Behandling af borgerhenvendelse Ny asfalt på cykelsti:

a. Steen Risom, fra Vejvedligeholdelse, går en tur med lokalforum. (Anders Rasmussen)
b. Vi skriver på 4350 et par uger før hvad folk vil ha kigget på, og prioriterer det.

8. Behandling af borgerhenvendelse, Kultur og Beboerhuset, skal de ha en repræsentant?
a. Tommy fører sagen at det er en frivillig forening, uden at nogen tjener penge på det.
b. Rene Abild foreslår at forenings-kriterierne i lokalforum specificeres i fremtidige vedtægter.
c. Anders R.: Der findes ikke en præcis beskrivelse af hvad et lokalforum er, så vi kan ikke

ekskludere foreninger der ønsker medlemskab.
d. Tommy: Bemærker at vi har mange medlemmer, det ses som en styrke. Vi bør drøfte om vi vil

beslutte at beholde Beboer og kulturhuset eller ikke, derefter kan det tages op på
generalforsamling: Bordet rundt viste at:

e. Niels, historisk perspektiv, startede som formandsmøde, nu foreninger, men lad os drøfte det
ved drøftelse om de nye vedtægter.

f. Line henviser til at det bør drøftes ved vedtægtsændring, Niller enig.
g. Konklusion: Samlet bestyrelse har valgt at Beboer og Kulturhuset er en forening på lige fod med

de andre, men spørgsmålet har ledt til at vi vil se på vedtægterne.
9. Byen rundt:

a. Kirken glæder sig over stor politisk fokus.
b. beboer og kulturhus er istandsat (nordfløj) og nu er der mange udlejninger, det tegner godt

igen.Der planlægges at søge byfornyelsespulje til flere forbedringer. Mange fonde var søgt vedr.
nordfløjen, men søgte for sent så fik intet.

c. Anders Juhl: Vil snakke med alle med lygtepæle foran deres hus for at se om vi kan få flere
stjerner op.

d. Fodbold er startet op, ny kamp på tirsdag, der vindes kampe og klubben har held med
rekruttering af nye spillere.

e. UIF er i gang med sommerfesten, det bliver low key, men formålet er at hygge sig, besøg fra
Tivoli, men vi vil gerne igang igen.

f. Petanque er i gang, tennis kører stille og roligt - så småt gang i alt.
g. Line: Fælge til flagvogn skulle friskes op af Møller - der ventes. Næste flagdag er 28. august.

Frømandskorpset har spurgt om at låne flag og fået ja. (21/8) De skal også bruge 10 d. 5/9,
veteranflagdag. Smedegården har doneret propper og forbedret rensesneglen. Renovering af
følge/dæk udsættes til efter sæson. (oktober)

h. Steen Brolykke, ca. 170 medlemmer i friluftsbadet, god sæson, håber at næste sæson er
tilbage til normal. Møller og Niller er meldt ind i bestyrelsen ved seneste generalforsamling.
Svømmebadet håber at ha et springtårn klar til næste år.

i. Erhvervsrepræsentanterne, Anders/Ted bør overveje at skabe forbindelse til erhverv i byen.
j. FDF - medlemstilgang, gode møder på grunden, udfordringer i de unge klasser med disciplin.
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10. Evt og ny mødedato:
a. Diverse drøftet.

11. Ny mødedato: 14/8, med spisning kl. 18.
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