Tølløse Lokalforum
Generalforsamling
onsdag den 26. oktober 2016, kl. 19.00
Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse
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5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen:
Flemming Sommer, Kjeld Sørensen, Claus Andersen, Gert H Hansen, Lene Jørgensen og Mogens
Andreasen.
Endvidere Kaj Erik Hansen, Holbæk Kommune.
Desuden var der fremmødt 5 borgere.
Formand Flemming Sommer bød velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Karl Erik Hansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved annoncering.
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
1).

Terkel Ajbro rejste forskellige spørgsmål til forholdene omkring stationen , herunder om mangler,
der bør udbedres.
Formanden oplyste, at de pågældende problemer er taget med over for kommunen og
Banestyrelsen.
Spørgsmålet om videoovervågning af stationsområdet for at hindre hærværk blev ligeledes drøftet.
Banestyrelsen overvejer spørgsmålet.
Terkel spurgte til muligheden for at få udbedret Rødtjørnevej, der er i meget dårlig stand. Vejen
benyttes af rigtig mange hver dag.
Formanden oplyste, at det formentlig vil ske i 2017.
Spørgsmålet om gangsti og cykelsti i Soderup blev henvist til borgergruppen i Soderup.
Borgergruppern er meget aktiv, og lokalforum finder det mest hensigtsmæssigt, at den tager sig af
de rejste spørgsmål.
Der blev rejst spørgsmål om info-skærme, herunder hvor de skal placeres.
Placeringen vil blive i NO 1, Super Brugsen og stationsbygningen.
Dirigenten orienterede om muligheden for en såkaldt ”tryghedsvandring”, som en mulighed for at
bedre forholdene ved stationsområdet.
Bestyrelsen blev rost for sit arbejde i 2016.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabsrapport
Regnskabsrapporten blev kort gennemgået af formanden.
Den tidligere bestyrelse har sparet på pengeforbruget, og det har vi fortsat glæde af. Der var således
i alt 92.500 kr til rådighed i 2015. Der blev kun brugt ca. 26.000 kr, hvoraf de væsentligste udgifter
(ca. 20.000 kr.) var til bænke og beplantning.
Budgettet for 2016 er derfor på 94.500 kr. De væsentligste udgiftsposter bliver en gave til Fællesskab
Tølløse, et tilskud til beplantning af stationsområdet, og der vil blive brugt ca. 18.000 kr. til
infoskærme.
Terkel Ajbro rejste spørgsmål om penge til projektet i Kvarmløse.
Det er ikke et projekt, som lokalforum skal finansiere. Det gør Holbæk Kommune.
Regnskabet og budgettet blev taget til efterretning.

5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag, men bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændringer.

Ændringerne er redaktionelle/sproglige, og skyldes en tiltrængt ajourføring og præcisering af de pågældende
bestemmelser. Forslaget vedrører følgende bestemmelser:

§ 4, stk. 2, 4 og 8
§ 5, stk. 1, 7 og 8 (10)
§ 6, stk. 1 og 4
§ 7, stk. 2
§ 9, stk. 3
§ 12, stk. 1

Mogens Andreasen gennemgik de enkelte forslag.
Alle ændringsforslagene blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Flemming Sommer
Kjeld Sørensen
Gert H Hansen og
Mogens Andreasen.
Alle var villige til genvalg, og de blev valgt ved akklamation. Gert H Hansen blev valgt for 1 år,
medens de øvrige blev valgt for en periode på 2 år.
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. Oplyste, at formanden for
Fællesskab Tølløse, Jens Algot, var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men at han havde
sendt en hilsen, hvori har udtrykte tilfredshed med samarbejdet med lokalforums bestyrelse.
Formanden rettede en tak til bestyrelsen for gode bestyrelsesmøder.
Oplyste, at lokalforum sammen med Fællesskab Tølløse er ved at forberede et årligt
informationsmøde for nye borgere. Påtænkes afholdt første gang i februar 2017.
Kaj Erik Hansen understregede, at det i relation til dialogmodellen er vigtigt, at man har forberedt
tingene godt, og at Tølløse Lokalforum altid fremtræder sådan.
Kaj Erik afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.

Referent
Mogens Andreasen

