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Tilstede for bestyrelsen:
Flemming Sommer, Birgitte Fink, Jeanne Jensen, Kjeld Sørensen, Anders Bo Hansen, Kurt Jensen,
Mogens Andreasen og Thorsten Grenaae.
Desuden var der fremmødt 9 borgere.

1. Karl Erik Hansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved annoncering.

2. Referent: Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen.

3. Formand Flemming Sommer aflagde beretning om Lokalforums funktion i det forløbne år. (se
vedlagte bilag 1) .
Der blev rejst spørgsmål om info-skærme, herunder hvor de skulle placeres.
Kurt Jensen gav en nærmere orientering om arbejdet med info-skærme. Der er nu etableret en ny
forening, som skal tage imod skærme mv. Foreningen omfatter alle kommunens lokalområder. Det
forventes, at skærmene vil blive installeret inden udgangen af marts måned 2016. Placeringen er
ikke endeligt fastlagt, men overvejelser om Super Brugsen, hvor der kommer flest borgere,

stationsbygningen og evt. det nye Kulturhus.
Per H Larsen savnede borgermøder med høring af de lokale politikere. Endvidere rejste han
spørgsmål om vejbelysning, hvor han også gerne ville i dialog med politikerne samt om
samarbejdet med Bane Danmark.
Formanden henledte opmærksomheden på, at der i beretningen er nævnt flere arrangementer, hvor
politikkerne også har deltaget, og at Lokalforums opgave er at være det lokale høringsorgan i
relation til kommunen. Det er ikke Lokalforums opgave at tage sig af specifikke forhold. Det
gælder således spørgsmålet om betaling for gadebelysning, hvor spørgsmålet er rejst på landsplan.
Lokalforums kompetence omfatter ikke sådanne sager.
For så vidt angår de ændrede forhold i tilknytning til dobbeltsporet, er det bestyrelsens opfattelse, at
det ikke er muligt at få ændret markant på de etablerede forhold, men det vi har, skal vi have til at
fungere bedre. Det er med denne tilgang, at Lokalforum deltager i dette arbejde.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskabsrapport blev kort gennemgået af formanden.
Den tidligere bestyrelse har sparet på pengeforbruget, og der blev for 2014 overført 93.700 kr. fra
de tidligere år.
Der blev i 2014 giver tilskud til kunstgræsbanen på 30.000 kr.
For 2015 er der overført 64.525 kr. medens tilskuddet var på 28.000 kr, hvilket indebærer, at der
har været 92.525 kr til rådighed. Pengene forventes brugt til drift med 23.000 kr, til beplantning
40.000 kr samt ca. 17.000 kr til info-skærme.
Regnskabet og budgettet blev taget til efterretning.

5. Bestyrelsen har fremsat forslag om en vedtægtsændring, idet man finder, at en reduktion af
bestyrelsen fra 9 til 7 medlemmer samt 2 suppleanter vil kunne håndtere de opgaver, som
Lokalforum tager sig af.
Forslaget skal også ses i lyset af, at bestyrelsens møder er offentlige, og at borgerne på den måde
har mulighed for at bidrage med synspunkter.
I vedtægternes § 4 ændres nr. 6 til:
Valg: Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
a. Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer
Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer
b. 2 bestyrelsessuppleanter valg for 1 år med angivelse af rækkefølge
I § 5 stk. 1, foretages en konsekvensændring fra 9 til 7.
Vedtægtsændringen blev vedtaget, og ændringen betyder, at der i 2015 skal vælges 2 medlemmer til
bestyrelsen for 2 år, og at der i 2016 skal vælges 3 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.
Det blev oplyst, at bestyrelsen vil foretage en gennemgang af vedtægterne med henblik på en samlet
justering på næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Jensen, Jeannne Jensen samt Marina Wijngaard har alle meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte
i bestyrelsen.
Birgitte Fink var villig til genvalg og bestyrelsen foreslog Claus Andersen som nyt
bestyrelsesmedlem. De blev begge valgt ved akklamation.
Suppleanterne Thorsten Grenaae og Lene Jørgensen var villige til genvalg, og de blev begge valgt
ved akklamation.
8. Eventuelt
Formanden takkede for opbakningen og de stillede spørgsmål. En god dialog fremmer resultaterne.
Opfatter Tølløse som en by, hvor der sker mange ting, og hvor en lang række foreninger bidrager
positivt, herunder også Fællesskab Tølløse.
Formanden rettede en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jeanne Jensen, Kurt Jensen og
Marina Wijngaard, for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. Der blev overrakt en erkendtlighed for
indsatsen fra Tølløse Lokalforum.
Birgitte Fink rettede en tak til Flemming Sommer for en konstruktiv og posivt indsats som
Lokalforums nye formand.
Kaj Erik Hansen afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referenter
Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen

BILAG 1
Tølløse Lokal Forum, bestyrelsens beretning 2015

Ved sidste års generalforsamling blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer og to nye sup-pleanter til
bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede på deres første møder samarbejdsformen, både intern og i forhold til vores
samarbejdspartner. Det blev aftalt, at resultater bedst opnå via en konstruktiv og anerkendende dialogform,
hvor fokus holdes på opgaven. Jeg er blevet spurgt om vi så ikke mere skal være kritiske over for Holbæk
Kommune. Jo, det skal vi, når det er nødvendigt, men vi skal være konstruktivt kritiske. Det er min
overbevisning, at vi ved denne dialogform opnår vi de bedste resultater. Tak til bestyrelsen for opbakning til
denne arbejds-form og at have gjort det året igennem.
Vi har ligeledes besluttet, at Lokal Forums møder er offentlige og at Fællesskab Tølløse invite-res til at
deltage i Lokal Forums møder. Det for at sikre en koordination af de opgaver som ligger naturligt for begge
bestyrelser interesseområder.
Juletræ.
Første søndag i advent er der tradition for at byens juletræ bliver tændt. Maria Friis holdt talen og var godt
flankeret af elever fra Sejergårdsskolen, der sørgede for god musikalsk under-holdning, medens forældrene
stod for salg af gløgg og æbleskriver til glæde for de fremmødte og for elevernes klassekasser. I år vil
juletræstændingen ske i samarbejde med Fællesskab Tølløse, som formentlig kan vise Tølløses nye
borgerhus frem.
Vi har haft følgende borgermøder:
Dec. 2014
Høring om det reviderede lokalplansforslag for Høbjerggårds udstykning. Holbæk Kommune fremlagde et
revideret lokalplanforslag på Høbjerggårds udstykning. I dette forslag indgik blandt andet ændrede
adgangsforhold til udstykningen. Tilslutningen til dette møde var stor. Mange spørgsmål blev vendt og
besvaret af embedsmænd og politikker fra Klima- og miljøud-valget.
Januar 2015
Fælles borgermøde med tre oplæg fra Holbæk Kommune, hvor Kaj Erik Hansen redegjorde for den nye
dialogmodel i Holbæk Kommune, hvor det er Fællesskaberne i Holbæk Kommune der skal skabe bindeled
mellem borgere, foreninger og byrådet og den kommunale administration. Kaj Erik, du har været et rigtig
godt bindeled mellem Tølløse Lokal Forum og Holbæk Kommu-ne og du har holdt os godt underrettet i sager,
aktiviteter mv. som kunne have interesse for os. Tak for det samarbejde Kaj Erik.
På mødet blev planerne for det nye plejecenter i Tølløse præsenteret. Byggeriet er netop gået i gang og
forventes at være klar til indflytning i 2017.
Kurt Næsted, formand for udviklingsudvalget, fortalte om de tiltag som Holbæk Kommune vil gøre for at sikre
vækst i hele Holbæk Kommune. Det er et fokus på de områder som Holbæk Kommune traditionelle styrker;
mellemstore virksomheder, handel, service og håndværkere. Holbæk Kommune vil ved at skabe en indgang
til kommunen, sikre bedre forhold for erhvervs-livet i kommunen.
Februar 2015
Borgermøde hvor Bygruppen, som består af medlemmer fra Fællesskab Tølløse og Tølløse Lo-kal Forum,
fremlagde forslag til beplantning ved Jernbanevej og Hanken og byparken på Dal-vænget. Forslagene blev
præsenteret og efter en god debat omkring mange forhold fik Bygruppen opbakning til at gå videre med
deres forslag. Et første synligt resultat af Bygrup-pens arbejde kunne vi se i april måned, hvor tre arealer
omkring Hanken blev tilplantet med flotte træer, roser mv. Det har virkelig pyntet. Tak til Bygruppen for det

store arbejde med at frembringe forslaget og for at få de første synlige resultater skabt. Vi glæder os til,
sammen med jer, at komme videre med flere dele af forslaget.
Maj 2015
I samarbejde med Ugerløse Lokal Forum blev der afholdt borgermøde om cykelsti mellem Nr. Vallenrød og
Ugerløse. Som en del af det trafikpolitiske trafikforlig 2014 bevilgede Folketinget medfinansiering til en
cykelsti mellem Nr. Vallenrød – Ugerløse. Holbæk Kommune havde søgt om tilskud til denne cykelsti pba et
projektforslag tilbage fra 2006-07. I forbindelse med op-start af projektet blev Tølløse og Ugerløse Lokal
Forum gjort opmærksom på, at opmålinger til cykelstien blev foretaget på den sydlige del af Tølløsevej, dvs.
at cykellisterne vil skulle krydse vejen i Nr. Vallenrød og igen i Ugerløse. Endvidere ville cykelstien kun være
mellem de to by-grænser og dermed ikke en hel cykelsti fra Tølløse til Ugerløse Hovedgade. De to
lokalforum fik via dialog med Holbæk Kommune etableret et borgermøde hvor cykelstiens udformning blev
drøftet. Ved dette borgermøde var der stor stemning for at placere cykelstien på den nordgå-ende side og at
cykelstien skulle fortsætte fra den eksisterende cykelsti fra Tølløse og helt ud til Ugerløse Hovedgade. Der
var opbakning til det fra et samlet Miljø- og Klimaudvalg til at ar-bejde videre med det, herunder og at finde
en politisk løsning på finansiering af de merudgifter som forlængelsen vil koste. Herfra skal der lyde en tak til
Ugerløse Lokal Forum for et godt samarbejde omkring denne sag

Juni 2015
I samarbejde med det tværpolitiske forum i Holbæk Kommune, afholdt vi i juni måned politisk vælgermøde,
hvor lokale partikandidater fik mulighed for at komme til orde. Hvilke godt kunne være lidt svært i den
politiske debat hvor ganske få kandidater tager det meste af medietiden. Tak til Jesper Knudsen for at styre
debatten på professionel måde.
Infoskærme.
Mørkøv har haft stor succes med infoskærme der er placeret rundt om i byen og giver borger-ne god
mulighed for at følge med i arrangementer, møder og andre aktiviteter der sker i byen. Der arbejdes på at
udbrede denne mulighed i de øvrige lokale områder i kommunen. Vi har deltaget i møderne og synes det er
en mulighed som vi gerne vil have i Tølløse. Tanken er at der placeres 2-3 skærme i Tølløse. Der er nogle
udgifter forbundet til anskaffelse af skærme-ne. Bestyrelsen har taget en principiel beslutning om, at
overskuddet fra foreningernes dag i 2012 vil være en god måde at anvende til dette formål, da det giver alle
foreninger en ny mu-lighed for at orientere om deres aktiviteter.

Trafikforholdene på baggrund af etablering af dobbeltsporet gennem Tølløse by.
Efter skåltalerne ved indvielsen af det nye dobbeltspor, skulle det nye anlæg tages i brug af borgerne i
Tølløse. Det viste sig hurtig, at nogle ting var lykkedes, medens andre ting overho-vedet ikke var lykkedes.
Da elevatorerne blev sat ud af drift i flere måneder og den nye gang-tunnel dels var mørklagt, dels var
ubrugelig for gangbesværet og med vandudsivning som gjorde og stadig gør fliser glatte at gå på, var der
stor frustration hos de borgere som skulle benytte enten elevatorerne eller gangtunnellen. Der havde været
mange forsøg på at komme i kontakt med Bane Danmark for at få ordnet forholdene. De afviste alle
henvendelser fra en-kelte personer. Derfor gik Ældre Sagen i Tølløse, Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokal
Forum sammen i henvendelse til Bane Danmark for at få en dialog i gang for at få forbedret forholde-ne.
Først efter fire måneder lykkedes det at få etableret et møde med Bane Danmark. Her gennemgik vi de
forhold som vi synes ikke lykkedes. Elevatorerne er der nu ekstra tilsyn på hver uge. Men vi må også
konstatere, at nogle gang skyldes fejl på elevatorerne, at de var udsat for hærværk. Bane Danmark har lovet
at få etableret en handicapvenlig opgang fra Ka-ninskovens side, at få rette fliserne op, så der ikke stå vand
hver gang det regner, der bliver sat et hegn op langs sporet på Kvarmløse siden, så muligheden for at skyde
genvej hen over sporernes mindske væsentligt. Vedr. gangtunnellen så var noget sværere at komme
igennem. Bane Danmark vil få bygherren til at undersøge årsagen til vandudsivningen i tunnellen. Selve
udformningen af tunnellen henviser Bane Danmark til at den er godkendt af tilgængeligheds-revisorer. Vi har
bare ikke kunne få oplyst hvem disse tilgængelighedsrevisorer er. Det er ar-bejdsgruppens vurdering, at man
ikke kan komme videre med Bane Danmark og derfor har bedt Holbæk Kommune om at gå ind i sagen. Der
er aftalt møde med Borgmester og Klima- og miljøudvalget i slutningen i denne måned. Her skal vi også
drøfte de trafikale udfordringer som den nye vejføring giver. Det er især manglende skiltning og
fodgængerovergange. Tak til Ag-nes Såby fra Ældre Sagen i Tølløse og Kurt Gjerrild fra Fællesskab Tølløse
for det store arbejde de sammen med Lokal Forum har lagt i denne sag.

Forbedrede forhold for cyklende og gående på Tølløsevej.
Klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune henvendte sig til os i efteråret 2014, med ønske om at vi skulle
komme med forslag, der kan forbedre forholdene for gående og cyklende på Tølløsevej. Bestyrelsen valgte,
at indbyde byens skoler og Ældre Sagen til at komme med de-res forslag til, hvordan forholdene kunne blive
forbedret. Ikke kun på Tølløsevej men på alle de veje hvor trafiksikkerheden kan højnes. Der kom forslag fra
alle byens skoler, Ældre Sagen og Soderup Bylav. Disse forslag er sendt til Holbæk Kommune, hvor
bestyrelsen har valgt at prio-ritere forslagene afledt af dobbeltsporet og forhold i skoleelever højst.
Forslagene indgår nu i Holbæk Kommunes arbejde omkring koordinering af trafikønsker.
Herudover har Lokal Forum deltaget i flere møder, oplæg mv. arrangeret af Holbæk Kommune.

Tølløse, den 5. oktober
På vegne af bestyrelsen
Flemming Sommer

