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 1 - Godkendelse af protokol nr. 5 
 
Godkendt  
Der er lavede rettelse direkte i protokol nr. 5 og dermed er det nu Godkendt 
 
 2 - Snak om fordele og ulemper ved de 4 placerings forslag til mulig ny dagligvarebutik 
 
De har fra brugsens bestyrelse sendt en skrivelse - Se Bilag 1 
 
Skolens indstilling er at den ikke bliver lagt i skolegården.  
 
Anders snakker omkring der i Ejby er boliger på den ene side af vejen og dagligvarebutikker, sammen med 
idræt og ældrecenter.  
 
Niller har lavet et oplæg på Facebook, hvor borgerne har ytret hvad deres mening er. Der er flest som peger 
på nr 4 til venstre for tingstedet. og ellers nr 2 til venstre for pizzeriaet. 
Der er delte meninger omkring hvad afstemningen kan benyttes til da den ikke er hele byens mening. 
 
Lokalforum er blevet enig om at man fortæller til planlægger mødet at man ikke kan accepterer at det bliver på 
nr. 1. Skolegården. 
Og man vil ikke pege på nogle af de 3 andre projekter, det bliver så op til investorerne hvor de vil læg det. 
Lokalforum har nu ikke noget imod hvis der blev tænkt alternativt. 
 
 3 - Meddelelser fra formandskabet 
 
Der er et møde på Mandag den 30-10-2017 Hvordan overlevere lokalforum 
Niller og Hanne tager afsted. 
  
4 - Økonomisk oversigt 
 
Fremlagt og godkendt  
 
Forsikring: Hanne har haft kontakt til Gjensidige og der ligger nu en forspørgelse hos Holbæk kommune hvor 
de skal vente tilbage. 
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 5 - Kommende aktiviteter  
 
Anders snakker omkring et projekt, som kunne få nogle bygherre til byen for at høre om man kunne finde på 
noget til byen. Så ønsket er at der bliver oprettet en styregruppe på dette. 
 
Tovholder for styregruppen: Anders medlem: Michael og Ole plus div. Borger 
 
 6 - Byens dag og dens fremtid 
 
Er der opbakning fra diverse foreninger? 
 
Palle går videre til Anders Rasmussen med at der opbakning fra Lokalforum også økonomisk. 
 
 7 - Byen rundt 
Flag og stjerner: sætter stjerner op den 25 November bliver der sat lys op.  
Der bliver åbnet for nisseskoven den 25 og og åbnet i 3 dage den 9 og 10 dec. 
 
Forsamlingshuset: har haft en god fælles spisning og julefrokost den 28 november 
 
 
Svømmeklubben: Der bliver vintersvømning i februar. det har været et godt år i forhold til sommervejret.  
 
Erhverv: der er ikke noget af meddele 
 
Borger: Der er bekymring omkring belysningen er skruet meget ned i styrke. 
 
Halprojekt:  Der er ikke rigtigt noget nyt 
 
UIF: Ugerløse festuge fremlagt. Ellers køre det som det plejer. 
 
Skole: Der sker ikke det vilde, venter på budget, 2018 kan der starte 13-14 børn. Der bliver ikke meldt godt 
nok ud at der er en skole i Ugerløse.  
Lære og skoleleder skal bakke op og sige der er en skole og Lone skal i børnehave og SFO søger for at få 
meldt ud at der er en skole. 
Har der været tale om en friskole i Ugerløse ikke rigtigt. 
 
 8 - E. V. T. 
 
Tingstedet: Der bliver desværre ikke lavet noget før til foråret, da der blev mødt en mur fra kommunen som 
ikke vil godkende det. 
 
Salgs video:  
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Bilag 1 
Til Ugerløse Lokalforum 
v. formand Ole K. Jensen 
  

Ugerløse, den 24. oktober 2017 
Vedrørende projekt ”Netto i Ugerløse” 
  
Med henvisning til kommunens skitse over de 4 forslag til en eventuel ny placering af Netto skal vi hermed 
komme med vores holdning til projektet. 
Som vi tidligere har givet udtryk for er vi tilhænger af en løsning på den vestlige side af vejen. 
Vi håber at lokalforum vil tænke jer rigtig godt om, således at der bliver lavet en holdbar helhedsløsning til 
gavn for hele byen, og at der ikke udelukkende bliver taget hensyn til en bedst mulig placering af en ny ”Netto 
butik” 
  
I dag er stort set alle ting placeret på den vestlige side af vejen. Her kan nævnes: 
  

● Skolen, børnehaven, vuggestuen, og fritidsordningen 
● Friluftsbadet 
● Idrætspladsen 
● Kirken 
● Fritidscentret 
● Alle nye boligudstykninger i byen 
● Legeplads 

  
Der er meget vigtigt for alle de ”bløde” trafikanter at man ikke skal krydse gaden for at komme til nogen af de 
ovenstående ting. De fleste steder er endvidere bundet sammen i stisystemer, så vejen helt undgås.  Vi er så 
heldige at vi aldrig har haft et alvorligt trafikuheld i byen, og denne gode statistik håber vi selvfølgelig på at 
kunne bevare. Vi frygter med en placering på den østlige side, samtidig med kørsel med modulvogntog at vi 
skaber en mere farlig vej gennem byen. 
  
At lave et butikscenter på den østlige side af vejen, mener vi derfor er helt fejlplaceret, henset til ovenstående. 
Der kunne nemt være andre og bedre placeringer som vil tilgodese flertallet væsentlig bedre. 
  
Vi har selv været involveret i et projekt omkring Smedegården, Østrupvej 118 samt den gamle lysfabrik. I dette 
område kunne der laves et fint centerområde med nogle gode ind- og udkørselsforhold. Dette projekt er 
desværre stoppet af bygherrer grundet købspris på de involverede ejendomme. 
  
Men er det prisen der skal bestemme hvor et centerområde skal ligge ? Ja det synes vi måske ikke det skal 
være. 
  
Et af de foreslåede projekter ligger på den rigtige side, men vi syntes dog alligevel ikke vi kan tilslutte os dette 
projekt. Projektet indebærer væsentlige ulemper for vores skole, og med al respekt for denne skal vi gøre alt 
for at bevare skolen som et rart og sikkert sted at være. 
  
Vi vil derfor ikke pege på nogen af de foreslåede projekter som værende en idel løsning for vores by. 
  
Daglibrugsen i Ugerløse 
 
På bestyrelsens vegne  
Lene Kildegaard. 
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