
                                        TØLLØSE LOKAL FORUM

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 22. maj 2019 i No1.

Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Claus Andersen, Lene Jørgensen,  
Frank Christensen, Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen. 

Formanden bød velkommen.

1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 15. januar 2019.

2. Økonomi -status
Kjeld orienterede om, at der ifølge foreningens regnskab er afholdt udgifter for ca 16.000 kr., og at 
kassebeholdningen derfor er reduceret fra  ca.116.000 kr. til ca. 100.000 kr.
Vi har endnu ikke modtaget det årlige kommunale tilskud.
Der er disponeret 80.000 kr. til forskønnelse af pladsen foran No1.

3. Status på planlægningen af beplantning mv. på pladsen foran No1.
Birgitte oplyste, at det er lykkedes at finde granit i Portugal til fornuftige priser, og at arbejdet med 
opsætning af granitfliserne påbegyndes den 10. juli 2019. Beplantningen vil ske i løbet af efteråret .

Flagstangen skal sandsynligvis flyttes.

4. Nyt fra stigruppen og den kommende containerplads.
Kjeld orienterede om, at der afholdes mange møder i gruppen. Målet er at etablere en rute på 6-8 
km. - i en rundtur om Tølløse.

Gert orienterede om, at der var stor interesse for det borgermøde, som Fors A/S har afholdt.
Intentionen er, at pladsen skal åbne i januar 2020 

5. Flag allé i Tølløse – frivillige medhjælpere
Der var enighed om, at der skal etableres en gruppe af frivillige til opsætning og nedtagning af flag. 
Lennart Skov-Hansen har hidtil stået alene med denne opgave. Der skal udarbejdes et opslag herom.
Claus sørger for at opslaget kommer på facebook.

6. Velkomstmøde til nye borgere
Kjeld oplyste, at der den 6. juni afholdes et velkomstmøde for nye borgere. Der vil blive annonceret
herom i denne uge.
Borgmesteren vil deltaget i mødet.



7. Arbejde vedr. bypark på arealet mellem Rødtjørnevej og Dalvænget
Birgitte orienterede om baggrunden for, at der fortsat er ca. 400.000 kr. til rådighed for etablering af
en park på området.
Jesper Knudsen fra Fællesskab Tølløse er nu involveret i projektet, og han forsøger nu at skaffe 
yderligere tilskudsmidler.

8. Orientering fra formanden – gangtunnelen, vælgermødet og nye fællesskaber i 
Tølløseområdet
Om gangtunnelen konkluderede formanden, at vi nu ikke kan gøre mere.

Der var ca 100 tilhørere til vælgermødet. Der var en rigtig god  debat, som også kom til at dreje sig 
om togtrafikken/pendlerproblematikken for Tølløse by – efter etableringen af dobbeltspor.

Formanden oplyste, at der i kommunen er udpeget en ny fællesskaber for Tølløse området, og det er
Pil Hodal.

9. Bevilling til  genetablering af blomsterbed omkring træ        
Gert orienterede om, at der skal genplantes i en af trekantområderne, og at der skal plantes rundt om
egetræet i rundkørslen. Omkostningerne hertil skønnes at udøre ca. 2.000 kr., som blev bevilget.

Det blev samtidigt besluttet, at arbejdsgrupperne, der vedligeholder områderne, selv kan beslutte at 
afholde udgifter til småindkøb på op til 2.000 kr. årligt.

10. Status for juletræsarrangementet 2019
Gert oplyste, at juletræsarrangementet afholdes søndag den 24. november 2019, kl. 14.00 – 16.00, 
og at alle aftaler herom er på plads.

11. Gangtunnel – udsmykning
Skolerne har haft et møde om opfordringen til at medvirke til en udsmykning af gangtunnelen, men 
de ønske ikke at deltage – primært på grund af den relative hurtige udskiftning af elever.

Vi foretager os ikke videre p.t.

12.  Eventuelt
Formanden orienterede om, at han overvejer at afholde et statusmøde med politikerne om, hvad der 
er sket med de mange og gode intentioner om udviklingen i lokalområderne.

Næste møde afholdes den 5. september 2019.

Referent
Mogens Andreasen 


