TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 6. september 2018 hos Gert.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Kjeld Sørensen, Frank Christensen
og Mogens Andreasen.
Afbud fra Birgitte Fink og Lene Jørgensen.
Formanden bød velkommen, og rettede en særlig velkomst til Niels Laasholdt.
1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 8. maj 2018.
2. Tryghedsambassadør i Tølløse
Niels Laasholdt orienterede om baggrunden for hans beslutning om at påtage sig opgaven som
tryghedsambassadør i Tølløse. Nævnte herunder en række indbrud hos sig selv og i nabolaget.
Orienterede endvidere om Holbæk Politis baggrund for at lancere begrebet tryghedsambassadør,
hvilket nok også skal ses på baggrund af nedlæggelse af institutionen ”landbetjente”. Politiet
savner input fra lokalområdet.
Carina Mentz har også meldt sig til opgaven. Der vil onsdag den 3. oktober 2018 kl. 18.30, blive
afholdt et offentligt møde i Kulturhuset No 1, om forebyggelse af tyveri og indbrud mv. i byen.
Johnny Nielsen , Holbæk Politi deltager, og der vil også være et indlæg om nabohjælp.
Lokalforum afholder udgiften til annoncering af mødet.
3. 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.
Der er disponeret 80.000 kr. til forskønnelse af pladsen foran No1. Beløbet vil blive afholdt i
efteråret 2018.
Bestyrelsen godkendte regnskabet, der nu vil blive gennemgået af foreningens revisor.
4. Juletræ 2018
Vi fastholder traditionen med tænding af juletræet den sidste søndag i november, og det bliver

således søndag den 25. november 2018.
Gert er tovholder på projektet.
5. Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 23. oktober 2018 i No 1.
Flemming vil kontakte Lars Kvist, formanden for projektudvalget for lokal udvikling, og invitere
ham til at komme med et oplæg.
6. Kommunalbestyrelsesmøde – lokalt
Kommunalbestyrelsen har besluttet at flytte nogle af deres møder fra rådhuset til lokalområderne,
og det blev besluttet, at vi vil forsøge at få et møde til Tølløse i No 1.
7. Ren By 2019
Kjeld orienterede om, at Danmarks Naturfredningsforening har udmeldt en dato for projektet ”Ren
By” i 2019.
Det er søndag den 31. marts 2019.
Vi vil også deltage. Der skal denne gang være en bedre kommunikation til skolerne, og vi skal også
forsøge at få grundejerforeningerne med i projektet.
Claus og Frank deltager i planlægningsarbejdet sammen med Kjeld.
8. Eventuelt
Flemming orienterede om møder med Kurt og Agnes om tunnelen. Der er sendt et fællesbrev til
Kommunen om et alternativt forslag til løsningen med elevatorer (som kommunen tidligere havde
afsat budget til en forundersøgelse af).
Flemming vil kontakte Ældresagen om det fremtidige samarbejde om tunnelen.
Kjeld orienterede om de mere konkret forhold ved tunnelen, som han også har rengjort. Evt.
opsætning af en ekstra affaldsspand. Kjeld vil følge udviklingen og vurdere behovet herfor.
Videoovervågning af tunnelen er ikke en mulighed, da det er et offentligt rum.
Besluttet, at Gert og Kjeld kontakter skolerne (Sejergårdsskolen og Baptisternes skoler) med
henblik på en mere fornuftig brug af tunnelen. Skolerne bør være ambassadører for at etablere et
bedre miljø i og omkring tunnelen.
Kjeld vil tage sig af planlægningen af et ”velkomstmøde” for nye borgere i 2019. Det påtænkes
afholdt i maj/juni 2019.
Bente Thrane har kontaktet os vedørende registrering af alle stier i lokalområdet.
Kjeld deltager i samarbejdet herom, også med deltagelse af Terkel og Fællesskab Tølløse.
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