TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 19. november 2018 i No1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Lene Jørgensen, Kjeld Sørensen, Frank Christensen
og Mogens Andreasen.
Afbud fra Birgitte Fink og Claus Andersen.
Formanden bød velkommen, og rettede en særlig velkomst til Birgit fra Fors A/S.
1. Orientering om den ny genbrugsplads
Birgit understregede, at Fors gerne vil inddrage Tølløse Lokalforum i arbejdet med etablering af den
nye genbrugsplads.
Fors A/S har købt Digemosevej 3 og 5 i Tølløse, og genbrugspladsen skal efter de foreløbige planer
være færdig til ibrugtagning i december 2019.
Der var herefter en drøftelse af vores umiddelbare ønsker til genbrugspladsen. Tilgængelighed,
åbningstider, bemanding, og skiltning mv. Ønsket om information til borgerne vil blive
imødekommet, idet Fors A/S vil udsende en pressemeddelelse i løbet af kort tid.
Birgit efterlyste repræsentanter for børnefamilier, og det blev aftalt, at Flemming sender navnene på
deltagerne fra Tølløse, herunder også repræsentanter fra lokalforum.
Gert, Kjeld og Frank vil gerne deltage.
2. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 23. oktober 2018.
3. Infoskærm
Det blev besluttet at afvente en drøftelse herom til Claus kan deltage.
4. Orientering om mødet i St. Merløse
Birgitte havde meldt afbud til mødet, og punktet udsættes derfor til næste bestyrelsesmøde.
5. Orientering fra borgermødet den 8. november 2018 om boligudvikling i Holbæk kommune.
Gert og Flemming gav en kort orientering om mødet, der i store træk var en gentagelse af vores
møde med Lars Qvist. Gert understregede, at han finder det positivt, at vi nu er en del af en større
kommune. Det vil komme byen til gavn på lidt længere sigt.
Flemming oplyste, at der inden så længe vil blive udsendt en boligstrategi for hele Holbæk
Kommune – om hvor man skal tage fat.

6. Mødeplan for 2019
Planen for bestyrelsesmøderne samt generalforsamlingen blev godkendt.
Bestyrelsesmøder:
15.1
8.5.
5.9
18.11
Generalforsamling den 2.10
7. Eventuelt
Kjeld oplyste, at stigruppen er forankret i Fællesskab Tølløse, og at arbejdet skrider frem.
Drøftet forskellige praktiske forhold i relation til juletræstændingen søndag den 25. november 2018.
Flemming har disponeret forskellige udgifter til telte og anlæg mv. – for ca 6.000 kr., idet det er
forventningen, at der vil blive et større fremmøde end de tidligere år, især fordi borgmesteren
kommer og skal holde talen. Enighed om, at vi afholder de nævnte udgifter, idet vi skal være sikre
på, at tingene fungerer - uanset vejret på søndag.
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