
Fællesmøde 1. november 2018 af holdt i Ugelbølle Forsamlingshus. 
 

Referat 
 

Fremmødte/indkaldte var repræsentanter for følgende foreninger: 
 
Støtteforeningen, Gåsebakken – etape 1, Havelykke, Langkjær, Parklauget, 
Rosenhøj, Ugelbølle Øst, Forsamlingshuset og Landsbyrådet 
 
 
 
Der blev drøftet, at vi har et behov for at samstemme datoer for arrangementer i foreninger i 
byen og for forsamlingshuset. 
Der kunne laves et årshjul med faste datoer/uger/måneder for afholdelse af fester. Som 
eksempel kan nævnes:  
Sankt Hans bål 
3. Lørdag i august afholder Forsamlingshuset byfest. 
1. mandag i november:  årligt fællesmøde for foreninger. 
1. søndag i advent tændes torvets juletræ. 
Fakkeloptog nytårsaften. 
 
Hvis der er andre her i byen som er viden om andre lignende fester som har relevans for 
byens borgere i forhold til at arrangere fællesarrangementer, så byd ind med disse datoer til : 
landsbyraadet@ugelboelle.dk så vi kan få disse med i årshjulet. 
Støtteforeningen har en del arrangementer i deres kalender – kom bare med dem også. 
 
Som eksempler på mødet til samarbejde om arrangementer blev nævnt, at Forsamlingshuset 
og Støtteforeningen kunne være fælles om arrangementet af Ugelbølle-dagen/-festen. 
Man kunne også i grundejerforeningerne lave samarbejde om en fælles aftale om snerydning 
af relevante veje. 
Desuden står vi som by også stærkere overfor kommunen med spørgsmål/problemstillinger 
hvis vi hjalp hinanden med at formulere disse. Her kan Landsbyrådet bruges som talerør til 
kommunen og derved løfte opgaven sammen. 
 
Der kom forslag til at lave en velkomstfolder som en pdf-fil på vores hjemmeside. Denne 
folder har Ugelbølle Friskole vist allerede startet op på og har en ”kladde”. Her kunne der 
måske også tænkes et samarbejde, dette undersøges med skolen. 
 
Landsbyrådet vil indkalde til et årligt møde a la dette fremover. 
 
For at få fat i så mange interesserede som muligt vil vi bruge hjemmesiden til info samt mail-
adresser. Men disse mailadresser er ikke offentlige tilgængelige, så det er et stort arbejde at 
finde frem, så findes der nogen derude som vil have info, så skriv til os på hjemmesiden, så vil 
vi gøre os umage og invitere disse også. 
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