TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 18. november 2019 i No1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Frank Christensen, Claus Jørgensen,
Claus Andersen, Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen.
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
2. Økonomi -status
Kjeld gav en kort orientering om foreningens økonomi. Der har i det nye regnskabsår endnu ikke
været nogen indtægter, medens der er afholdt udgifter for 100.943 kr. til beplantning mv foran No1.
Kassebeholdningen er på godt 11.000 lr., og vi forventer at modtage det årlige tilskudet, samt et
tilskud fra kommunen til beplantningen.
3. Opfølgning på borgermødet om boligstrategi og bosætning
Der blev afholdt borgermøde den 1. oktober 2019, hvor der deltog ca.100 borgere.
Dejligt med så stort et fremmøde, og der blev givet rigtig mange gode input til
kommunalbestyrelsesns repræsentanter. Generalt var der et godt sammenfald mellem indlæggene og
lokalforums 3 perspektiver for boligudviklingen.
4. Opfølgning på borgmesterbesøget
Borgmesterbesøget i Tølløse har medført en meget rosende omtale og anerkendelse af byens skoler,
institutioner og foreninger.
Rundturen i byen sammen med borgmesteren og viceborgmester Harpøth, var også en positiv
oplevelse, hvor der var lejlighed til bl.a. at drøfte problematikken med, at Bane Danmark efterlader
en byggeplads efter etablering af dobbeltsporet samt tunnelen.
Rødtjørnevej vil efter det oplyste blive asfalteret i 2020.
5. Status på juletræstænding
Gert oplyste, at alle aftaer er på plads. Så vi er klar.
6. Bane Danmarks markante trærydning i Kaninskoven
Der er tale om et voldsomt indgreb med trærydningen i Kaninskoven, men vi kan ikke gøre noget
ved det. Vi vil følge op på, at der bliver ryddet op efter træfældningen.
7. Gadebelysninge i Tølløse
Der er borgere, der ikke er trygge, når gadebelysningen er slukket.
Efter en drøftelse af problematikken, blev det aftalt, at vi tage spørgsmålet op på næste møde i
januar måned, og at vi eventuelt vil rette henvendelset til kommunen for en løsning – evt. med
etablering af lys, der kun tænder, når der er ”bevægelse” på gaden.

8. Mostgrunden – orientering fra opstartsmødet
De, som havnde deltaget i mødet, gav udtryk for, at der blev givet en rigtig god præsentation af
projektet med boliger og rekreative aktiviteter mv. på den tidligere mostgrund. Der blev fremsat
mange gode ideer. Et meget spændende initiativ.
9. Renovering af stænger og flag til flagalle
Flagstænger og knopper er nu malet, og der skal anskaffes nye rør til brug ved opsætning af flagene.
Claus Andersen vil nu forsøge at skaffe frivillige medhjælpere til opsætning af flagene.
10. Henvendelse fra Holbæk Kommune vedr. SKVULP
Vi betragter fortsat SKVULP- arrangementet, som en promovering af Holbæk by, og vi har svært
ved at se, hvilke bidrag som Tølløse Lokalforum kan bidrage med.
11. Eventuelt
Formanden orienterede om, at Holnæk Kommune har afsat penge til et projekt om
naturpleje/biodiversitet i Tølløseskoven. Der skal fældes træer, og der skal være kreaturer i skoven.
Vi har ikke tidligere modtaget information om projektet, hvilket er utilfredsstillende.
Gert og Kjeld deltager i et møde senere i denne uge med projektgruppen.
Formanden orienterede endvidere om et møde med erhversforum, hvor der bl.a skal være en
drøftelse af, hvad det er, som Tølløse gerne vil være kendt for. Erhvervsforum og lokalforum har
naturligt nok mange fælles interesser, og mødet kan være en mulighed for, at vi kommer tættere på
hinanden.
Kjeld oplyste, at arrangementer ”REN BY” vil blive afholdt søndag den 26. april 2020.
Lokalforums bestyrelsesmøder i 2020 mv. er indtil videre fastsat således:
Bestyrelsesmøder: tirsdag den 14. januar, onsdag den 13. maj, torsdag den 3. september, samt
tirsdag den 17. november
Generalforsamling torsdag den 1. oktober.
Kjeld har kontaktet kommunen verørende udsmykning med et kunstværk i gangtunnelen, og det er
man positiv over for. Kommunen overvejer nu spørgsmålet om vedligeholdelse mv. af et sådan evt.
kunstværk.
Claus Jørgensen rejste spørgsmålet om ”grønne fortove” i byen, herunden især Kvarmløsevej, hvor
der er meget ukrudt, der ikke bliver fjernet/bekæmpet.
Enighed om, at dette også kan give anledning til bekymring for større vedligeholdelsesudgifter på
længere sigt, og at vi derfor vil rette henvendelse til kommunen herom.
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