Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
14. september 2021

Tilstede:
IKKE til
stede:
Referent:

Bent, Line, Rene Abild, Ted, Tommy, Niller, Anders Rasmussen, Anders Juhl, Rene Møller,
Niels B. Hansen
Matilde, Steen Broløs,Michael larsen,
Niels Weinreich
Ted Hansen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2021-2

1. Referat er godkendt.
2. Info fra formanden:
a. Formanden foreslår at vi til næste møde holder det som et åbent møde hvor hele byen er
inviteret. Formålet er transparens. Evt med LAK-damen som oplægsholder. Formand sender
forslag frem.
b. Skriv fra Niels Weinreich vedr. valg-seance drøftet. I morgen kontakter formanden Holbæk
kommunes valgsekretariat for at få en dato til valgmøde i Ugerløse, uge 43-44. Lidt blandede
meninger om walk-and-talk - en del er bange for at de svarer valgflæsk som ikke kan bruges.
Indsamling af spørgsmål fra byen og forbered dem. Store sal i forsamlingshus lejes til mødet.
c. Anders har forsøgt at få valgsted til Ugerløse, men det er ikke lykkedes denne gang. Anders
forsøger sig at presse det igennem til folketingsvalget.
d. Møde i skoleforum, 30. sept. Anders Formand deltager, der er plads til en mere,
Skolebestyrelsen har faktisk en plads i Lokalforum, men benytter sig p.t. ikke af muligheden.
e. Mobilitetsmøde er fastsat til d. 20. september
f. Rensningsanlægsmøde: Anders deltager - for at se hvor de står. Vi er ikke interesseret i en
større forpligtelse.
g. Rundtur i byen for at give kommunen input til hvor der bør udføres vedligeholdelsesarbejder, i
samarbejde med Holbæk Kommune. Skabe klarhed om hvem der har ansvar for
vedligeholdelse af hvilke områder.
h. Cykelsti til Tølløse bliver færdiggjort nu. - skal der være bump eller andre fartforanstaltninger
igennem Ugerløse?? Flere 40 km skilte? - HUSK KUN 40 KM/T i hele Ugerløse-skilte??
3. Ugerløse lokalforum 1 stemme
a. Det er vigtigt at vi overfor politikerne i Holbæk og borgerne i Ugerløse taler med een stemme,
så vi skal være godt koordinerede og vi udtaler os ud fra den konsensus der er resultatet af
vores møder. Hører du noget, så skal det op på bestyrelsesmøde, så vi står sammen udadtil.
b.
4. Info omkring Dagligvareplacering
a. Vi tog en runde med folks meninger om for og imod dagligvarebutik overhovedet. Der var
blandede meninger - men vi ønsker den på angivne placering!
b. Det er nu politisk hvor der skal være en dagligvarebutik mere, det er som det er, der er ikke
mere vi kan gøre.
c. Vi forventer at Holbæk politikerne nu bakker op om vores ønsker, det skal nu op på
kommunalbestyrelsesmøde, så må vi se hvad de siger.
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5. Info fra Boliggruppen
a. På NWs vegne fortæller Anders, at boliggruppen stadig ikke er kommet i gang på grund af
arbejdspres.
6. Info fra Multihus gruppen
a. Vi ønsker os alle brændende en sportshal, det vil også understøtte skolens udvikling.Vi har
afholdt første møde, mangler en tovholder, men det kommer :-)
b. FDF melder fra på deltagelse i multihus
c. Beboer og kulturhus melder fra til multihus
d. Gruppen er i gang med processen for at klargøre behov og muligheder.
e. Vi er i tvivl om hvorvidt der i dag laves boldhaller eller om det skal tilbyde mere, for at skaffe
midler.
f.
7. Lokalforums nye opgaver:
a. Vi skal have LAK-middel-damen ud!
b. Ugerløse - en tryg by i udvikling!
c. Skal vi nydefinere vores slogan/image??
d. Vi skal ha gennemarbejdet vedtægterne
e. Vi skal drøfte grænser - hvad vi vi som lokalforum skulle tage stilling til, hvad kan vi ikke magte
at deltage i.
f. Referat af Topmøde i Holbæk i søndags. Det er vedtaget at lokalforum skal ind over stort set
alle lokale beslutninger.
8. Byen rundt:
a. Flag Sæson forbi. Dæk på trailer skiftes. Dæk leveres til Toftegårdsvej 23
b. Sommerfestudvalget overvejes flyttet fra UIF - boldklubben - til en egentlig byfest.
c.

9. Ny mødedato: 12/9-21 kl. 18.30
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