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Tilstede: Niller, René M., Andres R., Tommy, Susanne, Steen, René A., Niels, Line 

Ikke 
tilstede: 

 Anders J, Bent, Michael, Matilde   

Referent: Line Sandberg Jagd Frederiksen  Protokol nr. 

 Bestyrelses møde 2022-3 

 
 

Pkt 1 - Godkendelse af Referat 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Pkt 2 - Info fra formanden 

AR infomere om at der er søgt om 400.000,- ved Sparekassen Sjælland til 3i1 projektet.  

 

Pkt 3 - Besøg af Borgmester 2-3 Maj 

 Friluftbadet/Svømmeklubben: Tilfreds med borgmester besøget. 

 Tingstedet v/Niller.: Borgmesteren var ikke tilfreds med kommunes arbejde på stedet. 

Gåture med Borgmester: Vise hende bagsiden af byen, Savværket - hvad nu. Mere konkret med 

halprojekt 

Kirken: Restaurering af kirken, Kirken hjælper lokalområdet. Kirken har praktikanter, kirketjener og 

graver. 

 

Pkt 4 - Borger henvendelser 

 Der er ikke kommet nogle borger henvendelser. 

 

Pkt 5 - Åbent Punkt - Alle kan tage emner op til behandling 

 Ingen indkomne indslag 

 

Pkt 6 - Info fra de tre grupper “kort” 

 Dagligvare gruppe : Intet nyt, forventer nyt efter sommerferien 

 Bolig gruppen: SOLGT på arealet på Østrupvej. Køber vil kontakte Lokalforum inden for 2 måneder 

Hal gruppe: Ansøgning om 400.000,- ved Sparekassen Sjælland til dækning af Norrøn og 

fondsansøgninger. 

 

Pkt 7 - Uddelegering af Ansvarsområder 

 Punktet udgår, tages op på næste møde. 

 

Pkt 8 - Byen Rundt 

 UIF´s venner: Der er gang i udlejning af telte. Huslejestigning fra 8.000,- til 30.000,- årligt. 

 Problemer med transport, der er ingen “stor” bil der kan trække en trailer på +3500 kg. 

 Erhverv v/Anders R: Savværket fortsætter som Savværk med specielle og sjældne træsorter. 

Borger v/Tommy: Ingenting 
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FUBOK v/Tommy: Fest i forbindelse med 10  års jubilæum lørdag d. 18 juni 2022. Cocktail Party med 

DJ.  

Kirken v/Niels: Kirken er glad for at være blevet en del af sommerfesten. 

Svømmeklubben v/Steen: 235 medlemmer, sæsonen er i gang. Springtårnet kommer op henover 

sommeren. 

Borger v/Susanne: Ingenting 

Borger v/René: Ingenting 

Flag v/Line: Sidste gang der var flag oppe knækkede der to flagstænger, én på Bonderupvej og én på 

Østrupvej. Og 5 stænger der missede deres flag, de 4 er fundet igen.  

UIF v/ Niller: Der er indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag d. 21 juni kl. 19, der skal 

vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Pkt 9 - Nyt punkt 

 Lokalforum tager en snak om hvad de kan gøre for at hjælpe Ugerløse Idrætsforening. 

 

Pkt 10 - Eventuelt 

 Der er intet til dette punkt. 

 

Næste møde er torsdag d. 30/6-2022 kl. 19.00 i UIF Klubhus.  

 

 


