TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. januar 2020 i No1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Frank Christensen, Claus Jørgensen, Claus
Andersen, Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen.
Formanden bød velkommen.
Forud for mødet gav Kirsten Andersen en orietering om Frivilligrådet og den kommende fejring af
frivillige den 25. september 2020.
Frivilligrådet for Holbæk har 50.000 kr. til formålet, og vil gerne have lokalforum med til at
tilrettelægge arrangementet. Det forventes, at der vil deltage ca. 100.
Første møde bør afholdes inden vinterferien.
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 er afholdt udgifter for i alt 119.839 kr.
kr. til beplantning mv. foran No1. Kassebeholdningen er nu på 6.125 kr, og det forventes, at det
årlige tilskud fra kommunen vil blive sendt i løbet af nogle få dage.
3. Afslutning af regnskab og vedligeholdelsesaftale for pladsen foran No1
Flemming gav en orientering om forløbet med betaling af den sidste regning for beplantningen samt
for drøftelserne med kommunen om udbetaling af det ansøgte tilskud på 20.000 kr. For at få
tilskudet udbetalt, var det nødvendigt at få underskrevet aftale om vedligeholdelse af området.
Der var fuld opbakning til formandens beslutning herom.
4. Infoskærm
Claus A. orienterede om status for info-slkærmen.
Skærmen har ikke været i brug siden ombygningen af No1 påbegyndtes, og tiden må anses for at
være løbet fra skærmløsningen. De sociale medier har overtaget denne informationsopgave.
Der var enighed herom, og at udstyret skal tilbageleveres til kommunen.
5. Juletræstænding
Gert gav en orienterimg om juletræstænding i 2020, som bliver den 22. november.
Der var herefter en drøftelse af forskellige muligheder for at finde årets taler til arrangementet.
Gert undersøger mulighederne.
6. Gadebelysning i Tølløse
Der er nogle borgere, der over for lokalforum har givet udtryk for, at de ikke er trygge, når
gadebelysningen slukkes før det sidte tog ankommer til Tølløse. Tilsvarende i sommerperioden,
hvor der heller ikke er tændt nogen gadebelysning.
Før vi eventuelt tager kontakt til kommunen om spørgsmålet, vil vi gerne have et mere genelt
indtryk om borgernes syn herpå. Det blev derfor besluttet, at vi forsøger os med facebook – for at få

et input fra borgerne herom.
7. Status på at skaffe folk til at hjælpe med flagallé
Calus A vil nu skrive til de personer, som tidligere har givet udtryk for, at de var interesserede i at
deltage i dette arbejde.
8. Eventuelt
Formanden orienterede om, at træet på parkeringspladsen på Jernbanevej, der blev ødelagt
nytårsaften, var blevet fældet med en økse.
Anskaffelse af et tilsvarende træ vil koste ca. 5.000 kr.
Claus J tilbød at plante det.
Der er indgivet politianmeldelse om hærværket, idet der er en borger, der har observeret noget
herom.
Vi bør følge op herpå, idet - hvis gerningsmanden findes – vi i givet fald vil kunne søge erstatning
for udgifterne til et nyt træ.
Formanden orienterede endvidere om, at han forgæves har forsøgt at få årsberetningen bragt i
lokalavisen, NordvestNyt.
Der var herefter en generel drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt vi bør tegne en ansvarforsikring
for bestyrelsesmedlemmerne i foreningen.
Flemming tager kontakt til Fælleskab Tølløse om muligheden for en fælles ansvarsforsikring for de
to foreninger.
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