
Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den

19. marts 2022

Tilstede:
Bent, Line, Niller, Anders Rasmussen, Michael Larsen,  Rene Møller, Niels Weinreich, Tommy
Barkum, Ted Hansen, Anders Juhl,  Rene Abild,  Stig fællesskaber samt Rasmus Juhl,
boligudvikler.

IKKE til
stede: Matilde, Niels B. Hansen,Steen Broløs,

Referent: Ted Hansen Protokol nr.

Bestyrelsesmøde 2021-8

DAGSORDEN:

Pkt. 1: Fremlægning af Boligudstykning via Rasmus Juhl - Spændende - man undersøger om det skal være små eller store grunde -
hvad er behovet.
Vi gennemgik hvem der var interesseret og hørte lidt om Juhls tanker.
Det virker som den mest lovende udvikling i bolig diskussionen i flere år.

Pkt. 2: Godkendelse af Referat - kan ikke lade sig gøre da det ikke er fremsendt af referent fra forrige møde.

Pkt. 3: Info fra formanden
Træerne er ved sportspladsen er fældet pga råd
Vi oplever at kommunen begynder at kommuniker uden om Lokalrådet specielt vedr. dagligvarebutikken.
Lokalforum fastholder at afvente 2T som forsøger at finde en dagligvarebutik til vores anbefalede placering.
Nettos planer på “Hjortegården” drøftedes. Vi mener ikke rigtigt at der er noget nyt under solen, blot nye mennesker der
melder at de vil sælge jord til Netto.
Vi oplever at Netto forsøger at så splid i byen ved at tilbyde substantielle købesummer til diverse grundejere, og få dem til at tale
Nettos sag.
Ultimativt er placeringen af Netto kommunens beslutning.

Pkt. 4: Borgerhenvendelser
Der har været en om dårlige fortove på Toftegårdsvej
Der har været en om samarbejdsklimaet i Lokalforum, hvor en borger er bekymret for den splittelse der er opstået. Vi henstiller
til at kommentarer desangående på generalforsamlingen.

Pkt. 5: Gennemgang af Regnskab
Revisorer er ikke sindet at godkende regnskabet i den form det er opstillet.
Bilagskontrolerklæring skal omformuleres. Revisorer anmoder om at der opstilles regnskab under en anden form.
Formanden specificerer regnskabet og bestyrelsen vil forsøge at nå  at få revisorer til at godkende  inden generalforsamlingen på
torsdag.

Pkt. 6:  Info fra de 3 grupper ”kort”
Ikke rigtigt noget.

Pkt. 7: Arrangering af Generalforsamling
Stig fællesskaber vil være ordstyrer.
Niels Weinreich stopper som bilagskontrollant, og formanden indstiller til at Lars Wagner Hansen bliver ny bilagskontrollant.
Formanden præsenterede diverse forslag der vil blive fremsat til generalforsamlingen.
Og så havnede vi i en punkt 4.3 diskussion igen.
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Pkt. 8: Byen Rundt
Michael:Fubok har holdt fødselsdag, stor opbakning, der holdes senere en fest, og på onsdag en fællesspisning samt Jes Dorph f
d. 9/4.
Rene A:Borgerne: intet nyt
Anders J:Juletræ og stjerner: Hiven en rod op efter juletræ, gaver nyt rør ned til juletræer fremadrettet, for at lette processen.
Man satser på at forny stjernerne og søge penge til dette.
Line/Flag: 16. april starter vi flag sæson, og Niels Bang skylder jul og fælge til trailer. Flag skal gennemgås, der mangler ca. 10
flag. Bevilget. Smedegården har sponseret et skilt til flagvognen, der takkes :-)
Niller:UIF: mesterskab i billard afviklet med success, “Kogemændende” er startet op, de er nu 10, undervises af Andy.
Sommerfest 25-26-27 august, planlægningen er i fuld gang. Man vil montere en foreningstavle, hvor alle foreninger kan
reklamere for sig selv. Petanque forstærker “fortet”.
Niels W/Kirken: Intet nyt
Stig: Skolen: Skole-leder-ansættelse: Ingen egnede kandidater i første runde, men 4 er indkaldt til samtale i anden runde om ny
lederstilling der skal styre flere skoler, herunder Ugerløse. Det er i høring at nedlægge 8. klasse i Ugerløse. Lokalrådet vælger at
byde ind med svar til høringsprocessen, uagtet at vi ikke er høringsbidragere.
Anders R: formand : Brugsen barsler med El-ladestandere, vi beder kommunen om at installere en af de nye Cykel Pitstop
Steder. Høring om vi vil være friby, formanden indstiller at det skal vi ikke tage del i, det bliver for detaljeorienteret og
indgribende.
Møller:Vennerne: Der er p.t. 6 udlejninger og hjælper-festen bliver 17. november. Vennerne opfordres til at offentliggøre
hvornår de har brug for assistance, en god ide ville være at lægge datoerne på Facebook løbende. Støtteforeningen har 130.000
i kassen, så ansøgninger om støtte er velkomne fra lokale foreninger.
Bent:FDF: Der er ca. 30 børn for tiden og det går fornuftigt. FDF har landslejr i Jylland til sommer.
Tommy: Beboer: Intet
Ted: Erhverv: Intet

Pkt. 9: Eventuelt
Møller:Der er ønske om at bestyrelsesmøder fastsættes for et år frem ad gangen.
Anders J.:Ku man gi lidt til forplejning til frivillige når man sætter flag/stjerner op? Bestyrelsen tilbyder at dække det løbende.
Stig tager til konference.

Pkt. 10:

Næste møder bliver:

Referat er godkendt af alle på aftenens møde.

Emner til Borgermøde (Der holdes ifm generalforsamling evt)

Samlet liste, opdateres fra gang til gang.

1. 2 i 1 vej på Brændholtvej.
2. Sportshal
3. Boliger
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