Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
14. december 2021

Tilstede:
IKKE til
stede:
Referent:

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

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

2021-6

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Protokol fra sidst - blev godkendt i mellemtiden
Pkt. 2: Info fra Formanden: Kommunen har konstitueret sig.
Pkt. 3: Borgerhenvendelser:
1. Vi har fået lygtepæle, kan man få en stikkontakt på dem så man kan sætte juletræ etc op? Det undersøges.af AR
2. Forslag om en hjemmeside der indeholder alle borgeres stamtræ - og vil vi støtte det økonomisk?(forslag fra Flemming
“Post“ Nielsen) Etisk - er der nogen problemer? GDPR og samtykke skal undersøges først! Vi forudser lidt at det vil give
en del juridiske problemer. Line taler med en GDPR-ekspert og redegør næste gang.
3. Vi har undersøgt ejerskab af Yvonne Amalie Klingenborg og Jørgen Jespersen hus. Oplysninger gives til Kirken, for at se
om de er interesseret i at forhandle om et køb.

Pkt. 4: Cykelsti Undløse
1. Der er foreslået 2 i 1 vej på Brændholtvej/syvendeskovvej, Medtages og ønskes debatteret på borgermøde i foråret.
2. Cykelsti til Kvanløse, der ligger vi nummer 30. (lange udsigter)
Pkt. 5: Info fra de 3 projektgrupper ”kort”
1. Dagligvarebutik: Netto er i gang med at forsøge at få en option på et helt xx´ne sted for at finde et alternativt sted i byen,
siger rygterne.
2. Bosættelse: Lejerbo er på banen, interessen for at bygge 40 boliger er til stede og kommunen har fået en kontaktperson
ansvarlig for området, som vi kontakter. Vi håber at kommunalbestyrelsen ønsker at støtte byggerier i de små byer i
kommunen. Vi går i tænkeboks, gruppen samles primo januar. Vi har bange anelser om at den investor der står for at
bygge nu, ikke har mulighed for at løfte det.
3. Sportshal:
a. Workshop 15. dec. med Norrøn. Norrøn har været på byrundtur. Udover lokalrådet kommer: Stig fællesskaber,
Jonas fra skolen , Jimmy UIF, Lone fra Elletoften
b. Tirsdag 21.12, kl. 13.00 på Tagensvej 85F i København er der møde hvor Norrøn fremlægger projektet.
Pkt. 6: Ændring af vedtægter og afstemning.
1. Atter en gang debat om paragraf 4.
2. Konklusion: Vedtægterne sendes til en start gennem kommunens jurist, for at få dem vurderet.
3. Vi tager pkt. 7 først, og vender så tilbage.
Pkt. 7: Byen Rundt
● Niller, UIF:
a. er i gang med at etablere madklub, vil holde til på skolen. Lover godt, stor interesse.
b. Der har været lidt hærværk ved Petanque.
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c. Der er nyt sommerfestudvalg
Borgerrepræsentant: Der er nysgerrighed fra borgerne mht til det vi laver i 3-i-et projekt.
Stig Fælles-skaber.
a. Er glad for at være på banen igen, der er nytænkning vedr. bibliotekerne, herunder inddrager man borgere og
erhvervsliv.
b. Fokus på at øge opmærksomhed på de lokale samfund
c. Kommunen beder om at der holdes måde med midlerne, så kommunen ikke skal tilbagebetale midler til staten.
d.
Bent, FDF: Juleafslutning i Stenlille Kirke, juletræsindsamling.
Ted, Erhverv: intet nyt
Anders, Erhverv, formand:
a. Ugerløse vandværk ønsker et samarbejde vedr. koordinering af renoveringer af fortove og nye stikledninger.
b. Ugerløse Savværk er brændt, der er rygter i medierne om at samle produktion på Fyn på deres andet anlæg.
c. Konservative har startet et erhvervsforum på tværs i Holbæk kommune.
Anders Juhl, flag og julestjerner: Der er gang i lysene, der udvikles på at øge lysstyrken og antallet af stjerner.
Michael, FUBOK:
a. Juleferie er i gang, der har været ekstra udlejninger, da Elmely er lukket.
b. Der er arrangementsplaner for foråret, mere senere.
c. Nytårsaften er aflyst pga nul tilmeldinger.
Line, Borger:
a. Der er gang i dæk og næsten fælge til traileren. Der indkøbes blitzblink til trailer.
b. Smedegaarden donerer et skilt til brug ved arbejde med flagene der advarer trafikanter.

Pkt. 8: Eventuelt - Godkendelse af referat og ny mødedato
● Julefrokost for lokalrådet holdes 21. januar

Pkt. 9: God Jul
Pkt. 10:
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