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Tilstede: Niller, Anders R, Bent, Niels, René Abild, Tommy , Susanne, Stig 

Afbud 
René Møller, Anders Juhl, Michal B., 
Line, Michael L, 

  

Referent: Niels Weinreich   Protokol nr. 

 
Bestyrelsesmøde  

d. 7/9/22 

2022-06 

 
1: Godkendelse af referat godkendt. 

Pkt. 2: Info fra Formanden; Michel l Bornholm er udpeget af UIF  til  Lokalforum.  Der skal findes en ny 

rregnskabsfører. Line er foreslået og valgt. Forsikring er tilmeldt pbs.  

Pkt. 3: Frivillighed ( Sammenkomst og taler ) Tema  fælleskab, sammenhold og holdånd. Efter uge 42.Dato 

følger. 

Pkt. 4: Borger henvendelser: Der har været noget Facebook om en dagligvare ved den nordlige rundkørsel. Se 

nede i dagsorden. Der er skrevet om trafik og omfartsvej. Drøftet hvordan vi reagerer og hvornår. 

Pkt. 5: Åbent Punkt – Alle kan tage emner op til behandling Alle; Halloween Ugerløse kirke planlægger et 

større event og indbyder alle til at byde ind i konceptet. Lokalforum er positive for det og vil bidrage individuelt 

efter henvendelse til den enkelte, Anders R kordinerer omkring pr sammen med Sara. Rene M og Tommy 

tager ansvar julefrokost 2022.  

Pkt. 6: Info fra de 3 grupper ”kort”  Bolig vi er indbudt til at være” vært” for præsentation af projekt Østrupvej 

ultimo 2022 dato følger. Hal, vi har fået en ” pant” aftale med Brugsen. Vi skal have en indsamlings tilladelse.  

Pkt. 7: Dagligvare butik og møde med kommunen 26-08: Vores svar eftersendes til lokalforum  jfr. Drøftelse i 

aften, Anders, Bent, Rene og NW  kan møde med udvalg og  Saling, hvis det bliver.  

Pkt. 8: Nedsættelse af vejgruppe; Gruppen blev ikke nedsat, vi skal først have en drøftelse af formål. Skal vi 

have støjsvagt asfalt.  

Pkt. 9:Byen rundt;  FDF; sælger lodsedler i byerne. Borger; kom nu videre med dagligvare. Beboerhus;  nyt tag 

er nu godt på vej. Kom nu til vores arrangementer.  Stig orienterede om en opgave i Stestrup med at samle 

flere børn til skolen. Svømme kluben;. 35 børn til pool party. God stemning. Springtårn opstilles fra uge 43. 

Borger ønsker fjernvarme får vi det. Der bliver efterlyst flere udmeldinger og svar på facebook. 

Pkt. 10: Eventuelt Vi har et hænge parti med rensnings anlæggets grund Hvad skal det bruges til? 


