TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, toredag den 5. september 2019 i No1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Frank Christensen og Mogens
Andreasen.
Afbud fra Claus Andersen, Lene Jørgensen og Kjeld Sørensen
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 22. maj 2019.
2. Økonomi -status
Regnskabet er nu færdigt og Flemming vil sørge for underskrifter.
3. Status på planlægningen af beplantning mv. på pladsen foran No1.
Birgitte oplyste, at man nu er klar til at plante foran NO1 , og at det eventuelt kunne være den sidste
weekend i september 2019. Der var herefter en drøftelse af beplantningen. Enighed om, at der ikke
skal plantes for høje træer.
4. Orientering om arbejdet med ”Tølløse Fælled”
Borgermødet torsdag den 29. august var en positiv og konstruktiv oplevelse med 80 deltagere. Der
var ingen kritiske bemærkninger til projektet vedrørende ”Tølløse Fælled”.
Jesper Knudsen har søgt om yderligere fondsmidler til projektet.
5. Borgermøde om boligstrategi og bosætning
Der skal afholdes et borgermøde, tirsdag den 1. oktober 2019, kl. 19.00-22.00, om boligstrategi og
bosætning. Borgmesteren vil deltage.
Flemming udsender et oplæg til mødet.
6. Tølløse er udpeget til arrangør for frivilligfesten 2020
Tølløse er udpeget til at arrangere den årlige frivilligfest 2020 for Holbæk Kommune.
7. Ny aktivitet på Mostgrunden
Lokalforum er blevet orienteret om, at der er oprettet et selskab – Mostparken Tølløse Aps – der
arbejder på at overtage Mostgrunden den 1. oktober 2019. Det er et visionsprojekt om boliger og
rekreative aktiviteter mv.
I henvendelsen er det oplyst, at der etableres en inspirationsgruppe bestående af et antal lokale
aktører, der samlet set er repræsentative for hele byen. Lokalforum er inviteret til at deltage med op
til 3 personer.
8. Arrangement om TEMA ENERGI
Holbæk Kommune arrangerer lørdag den 28. september 2019 et indslag kl. 10.00-14.00 om energi
med radiovært Søren Dah. Superbrugsen i Tølløse lægger plads til arrangementet.

Det drejer sig om kommunens deltagelse i FN´s kampagne om 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling. Kampagnen besøger i alt 48 byer i Danmark for at vise, hvad Verdensmålene betyder for
os som borgere og virksomheder i hverdagen.
9. Flag allé i Tølløse
Der er nu sat et opslag på Facebook om frivillige medhjælpere til opsætning af flag.
10. Opsamling på velkomstmøde
Der kom ca 30 nye borgere til velkomstmødet i juni 2019, hvor borgmesteren også deltog.
Det var et godt møde, hvor flere deltagere – også efterfølgende – gav udtryk for glæde over Tølløse
by og initiativet med et velkomstmøde.
11. Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen 2019 planlægges afholdt torsdag den 24. oktober 2019.
12. Orientering fra formanden:
a. Kommunens Fællesskaber Pil Hodal er stoppet den 1. september 2019. Der er ikke udpeget nogen
ny Fællesskaber.
b. Vi har fået en henvendelse om trafikforholdene i Algestrup. De oplever, at der køres alt for stærkt
på vejen, især omkring rideskolen.
Vi bakker op om problemet.
c. Aprilfesten – verdens største festival for børne- og ungdomsteater – kommer til Holbæk
Kommune den 19. -26. april 2020.
Henvendelsen herom er videregivet til Fællesskab Tølløse, Jesper Knudsen.
d. Lokalforumtræf afholdes i år på Makvärket i Regstrup den 16. september 2019.
Flemming melder tilbage, at vi er forhindret i at deltage.
e.Tølløsehallen har planer om en udvidelse af hallen og faciliteterne. DGI er inddraget i planerne.
f. Vi har modtaget en henvendelse fra kommunen om trafikhandleplaner – til høring.
13. Eventuelt
Gert orienterede om, at han havde fået en henvendelse om manglende gadelys i byen omkring
midnat i sommerperioden. Det skaber utryghed.
Niels Låsholt inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde.
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