TØLLØSE LOKAL FORUM

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 9. november 2015 i Tølløse Aktivitetscenter
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Anders Bo Hansen, Kjeld Sørensen
Claus Andersen og Mogens Andreasen.
Afbud: Thorsten Grenaae
Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Jens Algot fra Fællesskab Tølløse.
Der var ikke bemærkninger til referatet fra sidste møde.
1. Orientering fra mødet med Holbæk Kommune den 26. november 2015 omkring forholdene
ved Tølløse station
Flemming gav en orientering om mødet med Holbæk Kommune, hvor også Soderup og Vipperød
var repræsenteret.
Overordnet set var det et positivt møde. Kommunen tager stilling til den samlede ”mangelliste” og
vil sende et oplæg om, hvad der skal laves, til høring. Det drejer sig især om vejunderføringen ved
hanken, trampen med vandproblemet, cykelstier mv samt sikrere forhold på vejen fra Tølløse
til ”lille Soderup”.
Banedanmark er gået i gang med at etablere en afspærring i relation til sporene.
På mødet blev det aftalt, at det er kommunens opgave at informere om de forskellige tiltag over for
borgerne, når der er truffet beslutning om, hvad der skal laves.
Det skal overvejes, hvad der er af alternative løsninger i forhold til de mangler, der ikke bliver
ordnet af kommunen.
2. Juletræstændingen
Gert orienterede om juletræstændingen, som vil finde sted den 29. november 2015, kl. 16.00 på
torvet ved Borgerhuset.
Arrangementet er ved at blive planlagt sammen med repræsentanter fra Fællesskab Tølløse (Helle
er tovholder), og Gert vil sørge for selve juletræet samt belysningen (Helbo Hansen).
Flemming oplyste, at der i budgettet er afsat 5.000 kr. til arrangementet.
3. Infoskærme
Kurt Jensen har meddelt, at han gerne vil fortsætte med arbejdet med infoskærme.
Der var enighed om, at vi gerne tager imod dette tilbud.

4. Bygruppen
Birgitte orienterede om, at bygruppen fortsat prioriterer forskønnelsen af bymidten, idet arbejdet
med Dalvænget tidligst vil blive iværksat i efteråret 2016.
Bygruppen vil nu udarbejde et oplæg herom, der måske også vil indeholde forslag om plantning af
træer foran Borgerhuset. Planen skal godkendes af Holbæk Kommune, idet det berører antallet af
parkeringspladser på Jernbanevej. Selve godkendelsesprocessen forventes ikke at blive langvarig.
5. Mødekalender 2016
Flemming foreslog følgende mødedatoer i 2016:
•
•
•
•
•

Mandag den 25. januar
Tirsdag den 10. maj
Onsdag den 7. september
Onsdag den 5. oktober (Generalforsamling)
Torsdag den 24. november

Enighed herom, samt om, at der kan aftales yderligere møder, hvis omstændighederne taler herfor.
6. Information om Tølløse Lokal Forum
Claus gav en orientering om forskellige muligheder for information om lokalforum, herunder også
mulighederne for brug af forskellige medier.
Claus konkluderede, at det efter hans opfattelse vil være mest hensigsmæssigt fortsat at benytte
kommunens tilbud. Det skal bare være mere synligt og mere tilgængeligt.
Hjemmesiden skal indeholde flere links, herunder til Fællesskab Tølløse. I annoncer mv. skal der
altid oplyses om, at man kan se mere på www.tølløse. holbæk.dk

Referent
Mogens Andreasen

