Foreningen Ugerløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmødet den
25. januar 2018

Tilstede:

Anders Pedersen, Ole K. Jensen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Palle S.B. Jensen, Michael
Larsen, Steen Broløse, Bent Sørensen , Karina Helmar, Klaus Vink Slott,

Referent:

Palle S. B. Jensen

Protokol nr.

Bestyrelsesmøde

8

1 - Valg af ordstyrer & referent
Ordstyrer: Niller
Referent : Palle
2 - Godkendelse af protokol nr. 6 & 7
6 Godkendt
7 er ikke sendt ud
3 - Meddelelser fra forretningsudvalget
Anders har sagt ja til at vi deltager i istids ruten. Det er et samarbejde med andre byer over hele linjen. Lige fra
skole til turisme. Der bliver mulighed for at kunne anmode om økonomisk muligheder.
Årsmøde i landdistrikterne. Der er mulighed for at deltage og få betalt turen.
Holdbæk politi har kontaktet LF for at få tryghedsambassadører i blandt borgerne i ugerløse. Dette har vi
takke ja til. Vi vil blive kontaktet omkring deltagelse i et møde.
Kommunen har kontaktet os, om vi kunne komme med noget skriftligt omkring hvordan vi syntes samarbejdet
har været.
I samarbejdet med Merløse og Hagested, har vi skrevet under på at projektet skal fortsætte og at Lone meget
gerne skulle fortsætte som projekt leder.
Borger møde i holdbæk ny komunnelplan for alle lokal områder i holdbæk kommune. Der er ikke noget nyt
omkring Ugerløse. Det blev fremhævet at mange ikke har byggegrunde i deres byer. Fordi de som ejer jorden
er private, og de har ikke råd til at lave byggemodne grunde.
Status Netto. Anders modtager mange spørgsmål omkring hvad der sker. Dette er ikke muligt at svare på.
Karina får spørgsmål omkring, om vi er enige i ugerløse, eller hvad der sker.
Lokalforums holdning er uændert i forhold til det der blev besluttet på mødet den 24. Oktober 2017.
Vi er kommet dertil hvor vores anbefalinger er videregivet, og at det er en politisk beslutning mellem
kommunen og bygherrer, som lokalforum tager til efterretning.
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4 - Økonomisk oversigt
Hanne der er ikke det vilde her i starten af året.
Ole har haft fat i Jens abildgaard og der skulle komme en skrivelse omkring modtagelse af de 16.000kr.
Hanne undersøger mulighederne omkring Mobilpay.
5 - Kommende aktiviteter
Vækst i Ugerløse, hvordan skaber man vækst, tilflytter.
Anders snakker om at oprettet et projekt, hvor vi tager fat i nogle investorer, idemager o.s.v. Så der kan
oprettes en anderledes/special by. Kan være alt fra en tema skole, senior bofællesskab og noget helt andet.
Der kan tages fat i kommunen, som kunne hjælpe med at komme i kontakt i forskellige folk. Som kan hjælpe
indenfor byggegrunde og erhvervs virksomheder.
Anders tager kontakt til Sarah så vender hun tilbage med noget.
Der skal laves noget arbejde for at sælge byen. så vi kan få lokket nogle af de personer, som bliver forflyttet til
Stenlille og holbæk.
Niller, Hanne og Palle skal videre med filmen.
Niller: forslag der skal lægges en grundlæggende plan, for hvad der bliver arbejdet med det kommende år.
Samt et årshjul omkring, hvordan året kommer til at løbe.

6 - Generalforsamling 2017
Bliver afholdt den 8. Marts
Inde den 9. Feb. kom med gode punkter, forslag til hvad der kan / skal ske.
7 - Evaluering af projekt ’Udviklingskraft i Lokalområderne’
Hanne kommer med et indlæg omkring, hvad det er vi kan benytte det til. Der kom mange forskellige ideer og
værktøjere, som kan benyttes. for at blive mere synlig og og skaffe flere frivillige til enestående små projekter.
Vi skal blive bedre til at få fat i borgerne, som brænder for nogle af de ideer som
Niller: laver oplæg på til facebook og hjemmesider omkring skrivning af brochure “hvorfor skal du flytte til
Ugerløse” (dette er bare en tænkt overskrift)
Opdatering af kommunens hjemmesiden i forhold til alle de steder man kan se hvad der tilbydes i Ugerløse.
8 - Byen rundt
Hal. Har ikke noget
Klaus: Har sat hus til salg
Karina: der skulle meget gerne komme en 0. Klasse i Ugerløse
Anders: Hvad sker det med Netto ?
Steen: går i gang med kommende sæson. Kigger stadig på vinterbadning.
Hanne: der er fællesspisning, Der er kommet nye vinduer og døre samt opvaskemaskine og meget andet. det
går rigtigt godt med udlejninger.
Bent: der er ikke noget nyt.
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Michael: Udfordringen med strøm til julestjerner. Nu starter flag sæsonen snart op. Jul på tingstedet kommer
igen i 2018.
Ole: der er ikke noget nyt
Niller: Indendørssæsonen går fint og der gøres klar til udendørssæsonen. Vi er på landkortet i forhold til
Ungdomslandsholdsspillere i petanque.
Der bliver tilbudt noget nyt i UIF som hedder freebee golf.
9 - E.V.T.
Husk at vi skal benytte indstilling til hverdagsmester.
Der skal være en årlig pris. Der skal aftales årligt hvad det er den skal dække. En person, projekt, have, hus.
osv.
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