Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet

Tilstede:
Afbud:
Referent:

Niller, Anders Rasmussen, Bent, Niels, René Abild, Anders Juhl, , Line,
Susanne, , Steen, og Michael

René Møller, Tommy, Matilde

Stig

Niels Weinreich
Bestyrelsesmøde
D. 26-4-2022 18.30 eller 19.00 i Klubhuset

Protokol
nr.
2022-4

DAGSORDEN:
Pkt. 1: Godkendelse af Referat Sekretær
Udsendt og godkendt med tiden og kage fra Anders til næste møde.
Pkt. 2: Info fra Formanden Formanden
Orientering om forventning til bilagskontrollanters arbejde Anders drøfter videre med
Peter og Lars. Skal vi have en film om byen betalt af sponsorer. Pris 25.000. Genoptages
i 2023
Rensningsanlægget vi skal nu tage stilling til om vi vil have brugsretten. Vi ser kontrakt
til næste gang.
Pkt. 3: Besøg af Borgmester 2-3 Maj Alle
Bent er vores ”vært” for borgmesteren. Vi afventer udmelding om hvilke rum og tid vi
kan disponere Bent vender tilbage.
Pkt. 4: Borger henvendelser – Og skal vi i gang med Helhedsplan 2 ?? Alle
Ingen, Helhedsplan 2,0 skal genovervejes i 2 halvår 2022
Pkt. 5: Åbent Punkt – Alle kan tage emner op til behandling Alle
Skriv gerne rundt når i har noget så vi er forberedt. Vi tager her dog gerne punkter op
under mødet. Flagalle har indkøbt flag og udstyr 1500 kr. som er bevilget.
Pkt. 6: Info fra de 3 grupper ”kort” Formanden / Tovholder
Multihus, søger Sparkassen 360.000+m Søger Spar Nord om det samme. Der ligger også
en hos Holbæk kommune, men er udskudt pga. Anlægs drøftelse.
Dagligvare; vi rykker 2T for svar hvem der er i dialog om vores ønske til placering. Vi
må nu forvente at der inde sommerferien er en afklaring.
Boliger; Vi afventer nyt fra projektet på Østrupvej. Bent følger op.
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Pkt. 7: Uddelegering af Ansvarsområder Alle
Hvem vil påtage sig nogle emne ansvar/ interesse områder . Liste følger og vi melder
andre emner ind, hvis vi kan se nye opgaver.
Hvem søger fonde, puljer og hvordan. Og lign. opgaver
Pkt. 8: Byen Rundt Alle
Stjerner vi søger nu bud på at fremstille stjerner.
Svømmeklubben starter svømning d.d. 118 medlemmer og 136 deltager 28 hold. Det
tegner rigtigt godt vi glæder os over Corona nu ser slut. Vi afventer springtårn, kan dog
betyde at vi må lukke i 14 dage i juni, juli så vi er noget skuffet/ bekymrede. Vi støtter op
hvor vi kan.
Forsamlingshuset, stor aktivitet i foråret vi planlægger 10 års fest. Fortsat arbejde med
vedligehold er en opgave der arbejdes med.
UIF GF d. 30-5, sommerfest er i støbeskeen og god på vej. Poolparti for børn er
underplanlægning. Udendørs gymnastik er i gang.
Flag; Der er nu en dronefilm af flagalle. Der mangler en til at nedtage flag d. 3-5 kl 17
og d. 5-5 kl 6.00 og ned kl 17.00. Ny telefonliste følger.
FDF; 3-5 sætter vi telte op til loppemarked og d. 7-5 er der marked.
Der er aktiviteter på Grunden, vejen er sat i Stand.
Erhverv; Lyngvejen 3 er solgt og vi byder nye ejer velkommen.
Pkt. 9: Eventuelt Alle
Hjemmeside er opdateret.
Pkt. 10 næste møde
D. 1-6 19.00
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