
Ugerløse Lokalforum 
 
 
Møde 4 april 2019.  
 
Til stede: Anders A. Niller, Palle, Susanne, Tommy, Steen, Hanne (referent)  
Afbud : Bent, Maibritt, Michael, Anders R. René. 
Gæster: Rasmus Damgaard, Fællesskaber og Michael Pedersen, udvikler. 
 
Dagsorden: 
 
Pkt.1: Valg af ordstyrer -  blev Anders 
 
Pkt 2:  Godkendelse af dagsorden  - godkendt 
 
Pkt.3: Oplæg med efterfølgende debat omkring Krossing grunden på Lyngvejen, 
Michael P. fortalte om deres planer for grunden. Der skal fortsat være industri/erhverv, man er i gang med 
at renovere bygningerne, ordne kloak og oprydning. De modtager gerne ideer om andre aktiviteter, der kan 
foregå på grunden og gerne et nyt navn til området. 
 
Pkt. 4: Velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen, vi sagde velkommen til Susanne Horndrup og 
Tommy Barkum. 
 
Pkt. 5: Konstituering af ny bestyrelse, Formand: Anders P  Næstformand, Niller , Sekretær, Susanne og 
kasserer Hanne. 
 
Pkt. 6: Meddelelser fra forretningsudvalg,  Anders takkede for en god generalforsamling og foredraget 
med Politiet omkring tryghedsambassadører i byen. Svømmeklubben har fået nyt tidsskema og er glad for 
den nye bademester Ivan Jensen. Der er ændrede åbningstider for svømmebadet hele sommeren. 
 
Pkt. 7: Økonomi  Hanne fremlagde regnskabet. 
 
Pkt. 8: Evt. overtagelse af Hovedgaden 50, Tommy ønskede det til Flag og stjerner, Rasmus tjekker om 
Holbæk Kommune dækker driftsomkostninger. Palle ønsker det til andre aktiviteter. 
 
Pkt. 9: Er der aktuelle emner, som Lokalforum skal arbejde videre med fremadrettet 
Steen ønsker hjælp til at forhandle med Holbæk Kommune omkring fremtidige trænings tider til 
svømmeklubben. 
Forsikring på legepladsen ved skolen – måske skal vi forsikre den? Skolen overtager efter 1½ år driften. 
 
Pkt. 10: Byen rundt,  svømmebadet åbner 1. maj. UIF, fodboldsæsonen er startet. U5 træner med MIF 
E-sport er en stor succes. Sommerfesten er måske i fare for aflysning. Rasmus gør opmærksom på at vi nu 
kan søge fra puljer. Der er plantet påskeliljer på Tingstedet.  
 
PKT.11: Næste mødedato,  bliver torsdag den 23 maj. 


