TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 15. januar 2019 i No1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Claus Andersen, Lene Jørgensen,
Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen.
Afbud fra Frank Christensen.
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 19. november 2018.
2. Økonomi -status
Kjeld oplyste, at der ikke har været væsentlige udgifter siden sidste møde.
3. Status på planlægningen af beplantning mv. på pladsen foran No1.
Birgitte oplyste, at prisen på granit er steget meget voldsomt, og at de påtænkte granitfliser er blevet
for dyre. Der skal derfor nu indhentes tilbud på betonfliser.
Det er fortsat intentionen, at der skal plantes i løbet af foråret.
4. Infoskærmen
Claus orienterede om, at infoskærmen vil blive forsøgt opsat i Superbrugsen (Claus har endnu ikke
talt med brugsuddeleren herom).
Under forudsætning om, at brugsen accepterer anmodningen om opsætning, er det aftalt, at vi ser
tiden an i en 2-årig forsøgsperiode.
5. Flagstangen foran No1.
Flagstangen står igen lidt skævt. Det skyldes formentlig, at den ikke er sat helt korrekt op efter
nedtagningen i tilknytning til juletræet. Vej- og Park anmodes om at justere flagstangen. Gert tager
kontakt.
6.Orientering om mulig etape af cykelløbet DCU-cup i Tølløse til august
Flemming orienterede om, at Holbæk Cykelring gerne vil have et løb i Tølløse, bl.a. på grund af det
kuperede terræn ved Maglesø. De ser gerne, at byen kan levere en lige så god opbakning som
Svinninge gjorde i 2018. Løbet skal afvikles 9/10. august – ugen før musikfestivalen.
Det mener vi godt vi kan. Der er allerede mange gode ideer og opbakning til arrangementet.

7. Nyt fra sti-gruppen, ren-by-gruppen samt den ny containerplads.
Kjeld orienterede om arbejdet i sti-gruppen. Henviste i denne forbindelse til omtalen i nyhedsbrevet
fra Fællesskab Tølløse, hvor arbejdet er omtalt.
Der er 8 frivillige, som har meldt sig til det videre arbejde i gruppen, hvilket er meget positivt.
Arbejdet i ren-by-gruppen skrider planmæssigt frem. De vil nu tage kontakt til byens
boligforeninger. Der afholdes nyt møde i februar.
FORS A/S har ifølge Gert købt grunden, Digemosevej 3-5 i Tølløse. Gert gennemgik endvidere to
skitser vedrørende indretningen af pladsen, som FORS A/S har ladet udarbejde.
Nyt møde i februar med brugerrepræsentanter fra Stestrup og Tølløse Lokalforum.
8. Henvendelse fra Holbæk Kommune om vedligeholdelse af bænke, som lokalforum har
anskaffet år tilbage
Flemming orienterede om kommunens henvendelse. Det drejer sig om en bænk ved
aktivitetscentret, som er gået i stykker.
Enighed om, at bænket skal repareres. Lene tager initiativ til at få bænken repareret.
9. Orientering om deltagelsen i mødet ”meget mere Merløse”
Birgitte orienterede om sin deltagelse i mødet. Meget spændende projekt.
Der er bl.a. etableret et mødested med bålplads, shelter og andre aktiviteter. Både for unge og ældre.
Projektet har kun kunnet lade sig realisere ved en kæmpemæssig indsats fra 3 ildsjæle, som har
brugt en masse ressourcer herpå. De har endvidere hver især haft et godt netværk, som har betydet,
at de har kunnet trække på andre lokale frivillige ved etableringen af pladsen.
10. Drøftelse af betydning for Tølløse by, at Vej og Park afdelingen er lukket og flyttet til
Holbæk
Gert orienterede om flytningen af Tølløse- afdelingen af Vej og Park til Holbæk.
Det er vigtigt, at vi fortsat kan tage direkte kontakt til en af medarbejderne efter behov.
Flemming tager kontakt til kommunen herom.
11. Indbydelse fra SKVULP'19 til at deltage i arrangementet
Efter en kort drøftelse af spørgsmålet om vores eventuelle deltagelse i arrangementet, var der
enighed om, at vi ikke skal deltage.
12. Eventuelt
Kjeld og Gert gav en kort orientering om arbejdet med problemerne med tunnelen. Ved møde med
de to skoleledere, blev der peget på muligheden for et eventuelt samarbejde med SSP-medarbejdere.
Ekstra punkt på dagsordenen – planer om udstykning af arealer omkring Glæemosegård
Birgitte orienterede om, at Claus Engberg har planer om at udstykke et areal omkring
Glæemosegård. Claus har uformelt kontaktet kommunen herom.

Det drejer sig om en udstykningsplan for næsten 100 nye boliger – tæt ,lav og med en
grundstørrelse på 400 m2.
Lokalforum ser positivt på dette projekt.
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