Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
12. oktober 2021

Tilstede:
IKKE til
stede:
Referent:

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

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2021-4

Pkt. 1: Referat godkendt. Fremadrettet godkendes referater i forlængelse af mødet og offentliggøres med det samme.
Pkt. 2: Info fra Formanden:
Anders har været til første møde i Skoleforum med de tre skoleledere, 3 lokalfora samt diverse deltagere.
Mobilitetsworkshop, NW og AR har været til møde om mobilitet. 3 lokalområder til stede. Brainstorm, mange input til teknik og
miljøudvalget.
Cykelstiworkshop: Niller og AR var til møde, 3 punkter, stier til skoler, trafiksikkerhed og sammenhæng ml. eksisterende stier.
Vores ønske er cykelsti til Kvanløse, men det er ikke en kommunal vej.
Brugerundersøgelse i Ugerløse melder om cykelsti til St. Merløse og Undløse, samt til/mod Holbæk.
Generelt må vi sige at når Lokalforum involveres er det i elvte time i forhold til beslutninger, derfor er disse møder meget vigtige!!
Der vil i fremtiden være mange “workshops” op mod kommunen hvor vi skal “skaffe deltagere” - AR taler om at vi skal involvere
byens borgere mere fremadrettet. Vi skal skabe overblik over vigtighed, betydning og tidsfrister, for at kunne prioritere.
Fællesskaberne har en liste med 8 punkter der er udsendt. AR opfordrer os til at besøge disse workshops
Rensningsanlæg: Møde med FORS Direktør, fællesskaberne og ?? - direktøren undrer sig over at vi undrer os over kontrakten. De
kunne gå med til en brugsaftale uden klausuler, dog skulle de informeres og have vetoret hvis vi installerede for store ting. Hegn
kan vi vælge til eller fra, de passer hegnet, såfremt vi vil ha det.
FORS rydder grunden, der stilles ikke krav til os. Hvordan håndterer vi denne sag??
Forslag: parkeringsplads til trailere og campingpvogne, Hundeskov, Insektparadis,
Gåtur med Venstre var en våd oplevelse, (Dårligt markedsført og kraftig regn) Der blev talt om huset ved svømmebadet og behov
for asfalt til parkering. Der blev talt Hal og vigtigheden af skolen og vigtigheden af den.
Venstre blev bedt om at stemme for ved saneringssager, så hovedgaden fortsat kan forbedres.
Fællesskaber, Christina var ikke motiveret til at mødes. Lad os få en fællesskaber der ikke er ophængt. Byrådet ønsker
dialogmøder tilbage, men…..(Dialogmøder er møder med stående byrådsudvalg, blev tidligere anvendt)
Bygennemgang: Lone & Bente fra Kulturhuset tog en by-gennemgang med AR, der blev udpeget et sted hvor vi mangler grus, det
er ved Tjørnehøj fra hjørnet af idrætspladsen.
CYKELSTI - skal vi lave en indvielse/fejring med Tølløse om cykelstien? (Ugerløse/Tølløse) Lav evt cykelløb? AR arbejder videre med
den idé.
Pkt. 3: Borgerhenvendelser:
Vi har fået en henvendelse vedr. affald på rastepladsen, ML kontakter vejdirektoratet..
Lokalforum er bedt om af en borger at bede borgerne huske at holde deres fortove. (!!)
Cykelstier holdes af myndighederne.
Vi takker for fine sten på Lilleskovvej, dog trist over at man har valgt den løsning med løse sten, der nu lystigt dræber
plæneklipper- klinger.
Er der datosat hvornår man vil fortsætte med at lave fine fortove rundt på villavejene? De fine fortove bliver dyre at reparere
vandrør under. Vi har brug for en 10 års plan så vi kan få skiftet vandrør inden vejene laves fine. Koordineres med Vandværk!
Pkt. 4: Kommunalvalg: Valgmøde d. 28/10, i Ugerløse Beboer og Kulturhus, hovedbygningen
NW/AR foreslår at alle politikere får 2 minutter hver til at præsentere sig.
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Første 10 minutter får de unge mennesker til at spørge ind til politikerne
Der laves en temaliste af NW/AR
Afslutning - hver 2 minutter som outtro.
De inviteres til at spise sammen med os kl. 17.30 og modtager en lille quiz om Ugerløse.
Vælgermødet starter kl. 19.00 (har været kl. 18.30 tidligere?)
Karina, viceborgmester, borgmester etc kommer, der forventes i alt 10 politikere.
Valgsted bliver tirsdag d. 2/10 med brevstemning kl. 14-18 i nordfløjen, da den er mest handicapvenlig. (målet er at få valgsted i
Ugerløse igen!!)
Flag rundt om Kulturhuset, se til at der er pyntet.
Kulturhuset byder på kaffe på valgdagen.
Pkt. 5: Info omkring Dagligvare-placering
Byrådet har meldt ud til interessenter at placeringen ved Brugsen/skolen ligger fast og er eneste mulighed. Der er lavet nye
tegninger af 2T, som viser at projektet er muligt. Vi afventer nu.
Pkt. 6: Info fra Boliggruppen
AR har i dag talt med indehaveren af udstykningen i sydbyen - han arbejder på sagen og kommer med sin plan ultimo året.
Der ser ud til at komme 15 ældreboliger og en række byggegrunde til parcelhuse. VI ER GLADE!
Han vil komme med et oplæg til hvordan vi kan deltage/assistere som lokalråd. Han tager gerne imod andre forslag til byggerier f.eks. ungdomsboliger.
Pkt. 7: Info fra Multihus gruppen
Rene Abild trækker sig fra tovholder i Multihusgruppen, vi anbefales at tage et møde med Dansk Halentreprise. Anders tilbyder sig
også til mødet. Vi skal ha fundet en ny tovholder.
Pkt. 8: Ændring af Vedtægter
§ 3 Foreningen Ugerløse Lokalforums sammensætning
Medlemmer i ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” er foreninger, erhvervsliv og borgere med hjemsted i
Ugerløse Sogn, samt institutioner beliggende i Ugerløse Sogn, og hvis primære interesser er i lokalområdet.
Enhver borger over 15 år er automatisk medlem af foreningen.
For foreninger gælder endvidere, at de skal have udarbejdet vedtægter vedtaget på en offentlig
generalforsamling eller via lovgivning. Dens vedtægter skal være offentligt tilgængelig. Foreninger må ikke være
kommercielle, så betragtes de som erhvervsliv.
Medlemskab af foreningen er gratis.
Kursiv er den nye tilføjelse.

Pkt. 9: Byen Rundt
Niller, idrætsforening: Idrætsforeningen har afholdt bodega aften med stor succes. Der er lavet en strandhåndboldbane. (i
SMUT-regi) Indvielse i lørdags. idrætsforeningen har IKKE opgivet sommerfesten, det nye udvalg skal lige have lov at finde deres
ben.
TINGSTEDET: Der kommer IKKE nisser i år grundet travlhed.
Line, flag: Flag hentet, der mangler stadig hjul på trailer. Vinterpause
Steen, Svømning: Springtårn, sagen tøffer lidt rundt i systemerne, er under udarbejdelse. Kommunen er inde over. (Måske burde
vi markedsføre svømmebadet i lidt større områder? Facebook-annoncering? Skilt der reklamerer? 2022, bliver svømmeklubben 60
år.
Bent, FDF: FDF flytter i vinterhi efter uge 42.
Tommy, beboerrep.: Vi bør lade os inspirere af f.eks. Store Merløse og skabe et fedt sted til de unge.
Anders Juhl Stjerner: Sidste lørdag i november sættes stjerner op.
Anders Rasmussen, formand: Erhverv: 70 selvstændige, vi kunne ønske os en erhvervsklub. (Ted/Anders kigger på det)
Niels Weinreich, MR: Budget vedtaget for 2022, vi har fået 7 mill til nyt varmeanlæg og kalkning og generel opdatering.
Ted, erhvervsrep.: Forslag om at vi implementerer minlandsby.dk - appen i byen til at samle alt hvad der sker byen. Link
rundsendt - og vi drøfter det igen på næste møde. Forslag om at i kigger i andre byer og lader os inspirere.
Michael Larsen, FUBOK: Ekstraordinær generalforsamling, ny formand, godt gang i udlejning, helt udsolgt i efteråret.
3. november, fællessang, 25. november, julefrokost, nytårsaften fælles for byen. Forslag fra Niller om at lave fælles juleaften, vel
modtaget.
Line: forslag om skilt der peger i alle retninger i byen. Vedtages via mailen, budget sendes rundt. Bevilget.
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Pkt. 10: Eventuelt
Vi har talt om at vi bliver nødt til at skabe fællesskabsoplevelser til nye borgere for at få dem integreret.

Ny mødedato: 17. november kl. 18-21.
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