TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. maj 2018 i NO1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Kjeld Sørensen, Lene Jørgensen,
Frank Christensen og Mogens Andreasen.
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet.
2. Økonomi
Kjeld orienterede om foreningens økonomi.
Omdelte regnskabet for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018.
Regnskabet viser en startbeholdning på ca. 36.000 kr. Tillagt det årlige tilskud for to år på 56.000
kr., samt tilskud til forskønnelse på 40.000 kr., giver det tilsammen 132.000 kr.
Der er afholdt udgifter for i alt ca. 16.000 kr., og der er således 116.000 kr. til rådighed.
3. Planlægning af beplantning på pladsen ved NO1
Birgitte orienterede om planerne for beplantning.
Som følge af planerne om energirenovering mv. af NO1, der forventes iværksat efter sommerferien,
vil det være mest hensigtsmæssigt med en beplantning i efteråret. Beplantningen mv. skal ses i
sammenhæng med ombygningen.
Plantedagen er fastsat til den 27. oktober 2018.
4. Kortlægning af stier
Kjeld orienterede om arbejdet med kortlægning af stier. De to primære stier er Pilevej – Kvarmløse
samt stien til Aastrup (Gedestien). De er begge ok.
På Gedestien er der dog et mindre område med vand, hvilket Kjeld og Mogens vil se nærmere på og
evt. få etableret en eller anden form for (tørskoet) overgang. Evt. omtale af stierne i Folkebladet.
5. Rengøringsdagen
Rengøringsdagen i april måned blev en stor succes, idet 40-50 borgere deltog. Der blev indsamlet
store mængder affald. I ugen forinden havde Sejergårdsskolen haft ca. 450 elever ude for at samle

affald.
Næste år vil vi forsøge at få Kildedamsskolen og Baptisternes skoler aktiveret i indsamlingen.
6. Indbydelse fra Holbæk Kommune til frivilligfredag den 28. september 2018.
Holbæk Kommune vil gerne sige tak til de frivillige i hele kommunen.
Vi har ikke planer om at deltage, idet der altid vil være nogle, der vil opleve at blive forbigået.
Vi vil derfor lade de enkelte foreninger selv vurdere, hvem de vil sende til arrangementet.
7. Eventuelt
Flemming og Gert orienterede om et møde med Fors A/S.
Fors A/S har en ambition om at være meget miljørigtig, og vil derfor også satse meget på genbrug.
Gert tager kontakt til kommunen om placering af 2 skraldespande ved gangtunnelen.
Flemming og Gert orienterede ligeledes om lokalforums høringssvar til kommuneplanen, hvor vi
skrev følgende:
”Kommuneplanen er overordnet set et godt produkt med mange gode og rigtige intentioner,
herunder også for lokalområdet. Vi kunne dog godt ønske os at planen for lokalområdet var mere
konkret.
Områderne Tølløse skoven/Nederskoven og Tysinge mose, er kategoriseret GUL.
Lokalforum er af den opfattelse, at områderne burde være kategoriseret som GRØN kategori, som
er bevaringsværdig naturområde.
Vi kan i denne forbindelse henvise dels til Holbæk kommunes beskrivelse af området på
hjemmesiden, og på spor i skoven (spor.dk) .
Det vil være et godt signal at sende til potentielle tilflyttere, at de får mulighed for at bo i et
byområde, der ligger tæt på et naturområde, der giver mulighed for store oplevelser.”
Flemming orienterede om, at Niels Låsholt er blevet lokalområdets ”tryghedsambassadør”, og at
Niels har taget kontakt til den politimand, der har ansvaret for området.
Holbæks borgmester vil gerne besøge lokalområderne, og det blev besluttet, at vi også skal byde ind
for at få et besøg.
Der er møde med Brian Ahlquist og Bente Meehen fra Holbæk Kommune tirsdag den 29. maj, kl.
19.00 i NO1, og vi inviterer Jens Algot samt formanden for halbestyrelsen til mødet.
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