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Tilstede: Niller, Anders Rasmussen, Niels, Line, Susanne,  

  Afbud Steen, Michael, Rene M., Anders 
J, Rene A, Tommy, Bent   

Referent: Niels Weinreich   Protokol nr. 

 Bestyrelsesmøde  
d. 30-6 

2022-04 

 
Pkt. 1: Godkendelse af Referat Sekretær  
godkendt 
Pkt. 2: Info og kager  fra Formanden Formanden. 
Vi ansøger om igen at blive afstemmes sted i Ugerløse 
Pkt. 3: Frivillighed ( punkt fra René Møller ) Alle 
Drøftet, vi skal blive klogere på hvordan vi får fat i de borgere der er i byen. Tanker og ideer efterlyses. 
Vi forsøger at arrangere en bestyrelses orienterings aften for alle enheder i byen. Med spisning og en faglig 
kapacitet på frivillighedsområdet med et oplæg. Formanden har opgaven. 
Pkt. 4: Borger henvendelser. Alle 
Ingen. 
Pkt. 5: Åbent Punkt – Alle kan tage emner op til behandling Alle 
intet 
Pkt. 6: Info fra de 3 grupper ”kort” Formanden / Torvholder 
Bolig; Østrupvej, Lokalplan på vej  bl.a. 20 senior, 20 almene boliger. Princip godkendt af KB. Vi kunne ønske 
paracelhuse, andel rækkehuse også. 
Daglig vare; Afventer endeligt svar  fra 2T. 
Hal: afslag fra Sparekassen, men vi er velkommen til oktober, måske en del af beløbet. 
Vi søger også andre steder frem til oktober.  
Pkt. 7: Uddelegering af Ansvarsområder Alle 
Vi har brug for at få skabt/ genskabt velkomst pakker,  promovering af byen film m.m. Styre gruppe søges 
tovholder er ??  Vi søger om at få den hjemløse trold til Ugerløse Formanden søger. 
Pkt. 8: Byen Rundt Alle 
Borger ingen ting, flag lidt udlejning, UIF der har været ekstra gf med 24 fremmødt. Dejligt 5 ny og suppleanter 
er valgt. Vi afventer hvem der skal være med i Lokalforum.  Niller stopper for UIF i Lokalforum. USK efter gf er 
der ny bestyrelse. Niller er nu rep. i lokalforum. 20-8 pool parti. 
Kirken; vi er i samarbejde med uif om sommerfest. 
Erhverv; Hvor er kommunens erhvervsforum i forhold til Ugerløse? 
Pkt. 9: Eventuelt, 
Næste møde d. 17-8 kl 19 i klubhuset.  
Pkt. 10: 


