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   kl. 19.30 i NO 1 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

På valg er Gert H. Hansen, Claus Andersen og Birgitte Fink 

Gert og Claus er villige til genvalg. Birgitte genopstiller ikke 

b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

På valg er Claus Jørgensen og Frank Christensen 

De er begge villige til genvalg 

c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 
Tilstede fra bestyrelsen: 

Flemming Sommer, Kjeld Sørensen, Gert H Hansen og Mogens Andreasen, samt suppleanterne 

Frank Christensen og Claus Jørgensen. 

 

Desuden var der fremmødt 13 borgere. 

 

Formand Flemming Sommer bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

Steen Bjerregaard Christiansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved annoncering mv 

Steen orienterede om, at der skal afholdes skriftlig afstemning, hvis blot en enkelt ønsker dette. 

Dette var ikke tilfældet.  



 

2. Valg af referent 

 Mogens Andreasen blev valgt. 

                                                                                                                  

3.  Bestyrelsens beretning 

Flemming Sommer aflagde beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år (se vedlagte bilag). 

 

Eskild, der har meldt sig til arbejdet med skovrejsning ved Tysinge Have, gav en orientering om 

status for skovrejsningen. 

Plantning af træerne vil ske inden længe. 

 

Der var flere kritiske tilkendegivelser om arbejdet med kloakeringen på Kvarmløsevej, herunder 

ikke mindst de trafikale problemer.  

 

Lokalforum vil, når arbejdet er endeligt afsluttet, tage en drøftelse med kommunen og Fors om 

problemerne. Vi vil også have fokus på, at veje og fortove efterlades i mindst samme gode stand, 

som før arbejdet blev påbegyndt. 

 

Kjeld orienterede om, at lokalforum har deltaget i møder med kommunen om bl.a. cykelstier i 

lokalområderne. Politiets statistik over mere alvorlige uheld med cyklister indblandet viser, at der i 

Holbæk by var 5 uheld, medens der i Tølløse har været 4 tilfælde. I hver af byerne Jyderup, Mørkøv 

og Svinninge, har der været 1 tilfælde. Statistikken viser således, at der er et større behov for flere 

cykelstier i Tølløse. De 4 uheld i Tølløse er alle før hastighedsbegrænsningen i 2017 blev ændret fra 

50 km/t til 40 km/t 

 

Der var en generel tilfredshed med Erhvervsrådets opstilling af blomsterkummer i byen. 

Spørgsmålet om pasning, vedligeholdelse og genplantning af kummerne gav imidlertid anledning til 

en længere drøftelse. 

 

Ole Hansen orienterede om, at der i 2022 er afsat midler, som lokalområderne kan søge om – til 

renholdelse af byen. Altså mulighed for en aflønning af det arbejde, som hidtil er sket som frivilligt 

arbejde. 

 

Kirsten Andersen orienterede om, at en analyse af de forskellige foreningers ønsker og behov, som 

er gennemført i samarbejde med DGI, vil blive offentliggjort den 25.oktober 2021. 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

4. Regnskabsrapport 

Regnskabsrapporten blev gennemgået af foreningens kasserer Kjeld Sørensen.   

 

Kjeld gav en orientering om hovedposterne i regnskabet for 2020/21. 

 

Der har været indtægter på i alt 31.000 kr., idet vi ud over det sædvanlige årlige tilskud på 28.000 kr. 

har modtaget et ekstraordinært tilskud på 3.000 kr. fra kommunen. Der er afholdt udgifter på i alt ca. 

15.000 kr., og årets resultat er således et overskud på ca. 16.000 kr. 

 

Foreningens egenkapital ved årets udgang er på 45.758 kr. En del af formuen vil blive brugt til at 

renovere og udvide byens flagalle. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 



5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 

Gert H. Hansen, Claus Andersen og Birgitte Fink. 

  
Gert og Claus var villige til genvalg, medens Birgitte ikke genopstiller. 

 

Bestyrelsen foreslog, at Mette Olin blev valgt i stedet for Birgitte. 

 

Gert, Claus og Mette blev alle valgt ved akklamation. 

 

Bestyrelsessuppleanterne Frank Christensen og Claus Jørgensen blev begge valgt ved akklamation. 

 

Bestyrelsen foreslog endvidere valg af 2 revisorer, nemlig Bo R. Hansen og Brit Eriksen, samt 

revisorsuppleant Kirsten Holm Iversen. Alle tre blev begge valgt ved akklamation 

 

 

7.  Eventuelt 

Flemming orienterede om, at der er kommunalvalg i år, og at der afholdes vælgermøde den 1. 

november 2021, kl. 19.00, i No1. 

 

Endvidere, at gadebelysningen vil blive udskiftet i de kommende måneder. Arbejdet er påbegyndt. 

 

Ole Hansen orienterede om, at der i kommunens budget er afsat midler til renovering af fortove, og 

at Tølløse er prioriteret højt. Vi skal være opmærksomme herpå, og at vi også hurtigt skal komme 

med krav/ønsker om fortovets udseende (fliser, amerikanerfortov mv. i stedet for asfalt). 

 

Lis, der er medlem af bestyrelsen i Fællesskab Tølløse, rettede en tak til lokalforum for et rigtigt 

godt og frugtbart samarbejde. 

 

Formanden takkede for det flotte fremmøde. 

 

Steen Bjerregaard Christiansen afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak for god ro og 

orden. 

 

 

 

Tølløse, den 10. oktober 2021                                                                Tølløse, den    oktober 2021  

 

 

Mogens Andreasen                                                                                  Steen Bjerregaard 

Christiansen 

Referent                                                                                                   Dirigent 

 

 

 

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt på bestyrelsesmøde tirsdag den 9. november 2021 i 

Tølløse Lokalforum. 

 

 



 

 

 

 

 

Flemming Sommer                                        Gert H. Hansen                              Mogens Andreasen  

Formand                                                         Næstformand                                 Sekretær 

 

  

 

 

 
Kjeld Sørensen                                               Claus Andersen                              Mette Olin  

Bestyrelsesmedlem og kasserer                      Bestyrelsesmedlem                        Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

Frank Christensen                                           Claus Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant                                       Bestyrelsessuppleant 


