TØLLØSE LOKALFORUM

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 3. september 2015 i Tølløse Aktivitetscenter
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Anders Bo Hansen, Kjeld Sørensen og
Mogens Andreasen.
Afbud: Jeanne Jensen, Torsten Grenaae, Kurt Jensen, Lene Jørgensen og Marina Wijngaard.
Formanden bød velkommen.
Der var ikke bemærkninger til referatet fra sidste møde.

1. Økonomi. Overblik over forbrug pr. 30.06.15
Der blev udleveret en oversigt over økonomien, der pr. 30 junu 2015 viser et forbrug på ca. 21.000
kr. samt en restbudget på ca. 72.000 kr.
Det forventes, at der skal anvendes ca. 17.000 kr. til infoskærme samt ca. 5- 6.000 kr. på
juletræsarrangementet. Det blev besluttet, at der skal anskaffes en bænk af en god kvalitet, da den
skal stå på en fremtrædende plads i byen. Udgift hertil skønnes at være ca. 4-5.000 kr.
Det blev også besluttet, at Bygruppen kan anvende et beløb på op til 10.000 kr. til yderligere
beplantning.

2. Status på arbejdet omkring forbedret forhold omkring Tølløse station
Flemming Sommer gav en kort orientering om arbejdet med at forbedre forholdene på og ved
stationen.
DSB har nu fokus på tilgængeligheden til stationen (fliser, hegn og elevator). Der er tidligere
udsendt kopi af henvendelsen til Holbæk Kommune, og vi afventer nu et svar herpå.

3. Trafikforholdene for gående og cyklende i Tølløse
Der var udarbejdet en sammenskrivning af de modtagne forslag fra Ældresagen i Tølløse, skolerne
– Sejergårdsskolen, Tølløse Privat- og Efterskole, Tølløse Slots Efterskole, Hjortholmskolen og
Elverdamsskolen i Tølløse - samt fra Soderup Bylav.
Efter en drøftelse af de mange forslag var der enighed om at prioritere trafiksikkerheden omkring
skolerne samt forholdene vedrørende vejomlægningen som følge af dobbeltsporene (mangelfuld
vejskiltning samt egentlige fodgængerovergange).
Der sendes brev herom til kommunen.

4. Infoskærme
Gert H. Hansen gav en orientering om mødet vedrørende infoskærme, hvor han og Kurt Jensen
havde deltaget. Der er udsendt materiale herom.

Gert pegede især på, at det fra kommunens side var et krav, at der etableres en forening, for at få del
i midlerne til skærme mv. En forening, der skal være fælles for hele kommunen.
Der vil være driftsudgifter på ca. 75 kr. pr. måned, som lokalforum skal afholde.
Anders Bo Hansen vil tage en drøftelse med kommunens Kommunikationsafdeling vedrørende
oprettelse af en sådan forening, der umiddelbart opfattes som unødvendig bureaukratisk.
Kurt Jensen deltager i mødet om den fælles forening.

5. Bygruppen
Birgitte Fink gav en status på arbejdet i Bygruppen.
Flere tilkendegivelse om tilfredshed med det gode resultat af beplantningen af de tre hjørner.
Birgitte oplyste, at der var afsat ca. 400.000 kr. til ”Byprojektet”, som primært er området/parken i
Kvarmløse. De afsatte penge kan formentlig også anvendes til andre formål/anlægsarbejder mv. i
byen.
Der var enighed om, at en forskønnelse af midtbyen skal prioriteres.

Eventuelt
Spørgsmålet om et lignende juletræsarrangement som tidligere år blev drøftet.
Det bør koordineres med Fællesskab Tølløse, idet de har overvejelser om at ændre på det
julearrangement, som blev afholdt sidste år. Vi ser gerne et fælles projekt herom.
Der er generalforsamling den 7. oktober 2015. Flemming prøver at undersøge om det muligt at
kombinere generalforsamling med et oplæg.
Næste bestyrelsesmøde er den 9. november 2015.
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