
Referat
Emne: Bestyrelsesmøde – Ugerløse Lokalforum

Dato: Onsdag den 17. juni 2020

Tid: kl. 18:00

Sted:  Klubhuset, Ugerløse Idrætsforening

Mødedeltagere: 
o   Alle medlemmer af bestyrelsen.
o   S g Kongfelt
o   
o   
o

Referent S g Kongsfelt Ansvarlig

Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden og oplæg til aftenens forløb

Dagsorden er godkendt

Pkt. 2: Planlægning af generalforsamling
Vi mødes 18.30 for at arrangere stole og borde m.m.
Peter Sørensen har sagt ja l at være dirigent for Generalforsamlingen.
Vedr. antal. Så kan der godt være ovre 50 personer l Generalforsamlinger
Forplejning l møde deltagerene. Der indkøbes vand i Brugsen.
S g Kongsfelt vil være referent l Generalforsamlingen.

Tommy fremlagde regnskabet på mødet, og bestyrelsen påtegnede denne 
uden bemærkninger. 
Bemærkning fra Fælles-skaber S g Kongsfelt. Der er poster pånskabet, som 
der umiddelbart kunne dækkes ind via puljer fra kommunen. Der vil i den 
kommende d komme mere info om de e. Sådan at bestyrelsen kan 
kanalisere flere midler l projekter i byen. Til gavn og glæde for byens 
borgere.

Pkt. 3: Oplæg ved S g Kongsfelt

Oplægget Vedr. grundtanke ved Lokalforum, og fælles-skaber er vedlagt 
referatet. Derudover er der vedlagt det oprindelige oplæg l inspira on l 
vedtægter for Lokalforum fra Holbæk kommune.

Oplægget afslu ets med en dialog omkring styrker og muligheder. Hvilket 
indleder en fremadre et proces for bestyrelsen. 

Der blev drø et ud fra følgende spørgsmål; Hvad fungere godt? Hvad er vi 
stolte af i Ugerløse? Hvad er vores udfordringer? Hvad er vores muligheder 
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for at lykkes? Hvor ligger modstand? 

I referatet her vil jeg forsøge at få nogle af de vig ge udsagn med.

Hvad fungere godt?/Hvad er vi stolte af i Ugerløse? 
• Beboer og Kulturhus
• Dagli’ Brugsen
• Svømmebad og de ak viteter der a oldes
• Sommerfest
• Vi er stolte af at bo i byen.
• Den særlige Ugerløse ånd. Borgere træder l når det gælder. 
• Det er en tryg by at bo i. Der er sjældent problemer med kriminalitet

m.m.
• Der kan o e spores en sammenhængskra  i byen.

Hvad er vores udfordringer? 
• Det er svært at hverve nye frivillige.
• Det mangler sammenhæng mellem foreningerne.
• Der er ikke ak viteter nok, som henvender sig l børnene.
• Der mangler i bestyrelsen et fundament, som er baseret på llid og 

samarbejde.
• Der mangler mere synlighed, åbenhed og udadventhed omkring 

bestyrelsens arbejde.
• Hvordan får vi sat lokale kræ er/indsjæle i spil. Feks. Folk der er 

interesseret i at gøre byen mere trafiksikker.
Hvad er vores muligheder for at lykkes? 

• Det vil være godt hvis byen havde nogle fælles indsatsområder. 
F.eks. De 4 søjler i Hagested.

• Der er en vilje l at skabe llidsopbyggende fællesskabende 
ak viteter i bestyrelsen.

Hvor ligger modstand? 
• Der er l der kri kpunkter på Facebook, som oppisker en stemning

af modstand.

Der vil fremadre et blive arbejdet med mere udvikling baseret på 
ovenstående.

Pkt. 4: indkommende forslag vedr. vedtægtsændringer.

Der var på mødet en gennemgang og debat af de indkommende forslag

Der er enkelte forslag, som bestyrelsen støtter. F.eks punktet vedr. tidsfrister 
og lign.

Derudover mener bestyrelsen, at de indkommende ændrings forslag er meget 
omfattende, og umiddelbart mener bestyrelsen, at vi ikke kan støtte disse 
ændringsforslag. I stedet vil bestyrelsen fremadrettet arbejde på, at 
vedtægterne ændres og tilpasses af bestyrelsen i den kommende periode. 

Michael vil fremlægge bestyrelsens beslutning på Generalforsamlingen.

Pkt. 5:  

Pkt. 6:  
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Pkt. 7:  

Pkt. 8:  

Pkt. 9:  

Eventuelt afbud til Anders: telefon 25 72 12 44 eller e-mail: anders.pedersen@live.dk
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