Tølløse Lokalforum
Referat fra
Bestyrelsesmødet onsdag den 1. oktober 2014
i Aktivitetshuset
Til stede: Erling Hansen, Kurt Jensen, Birgitte Fink, Jeanne Jensen, Anders Bo Hansen, Svend
Åge Jørgensen, Kate Lund Jensen og Marina Wijngaard.
Afbud: Ole Olsen, Per Larsen og Ebbe Kring
Dagsordenen fremgår af nedenstående referat.
1. Referatet fra mødet den 3. september blev godkendt.
Fremover vil det foreløbige referat blev sendt til alle til kommentar og evt. rettelse og den
endelige godkendelse sker på det efterfølgende møde. Efter udsendelse sættes det foreløbige
referat efter en uges tid på hjemmesiden, som nu igen er aktiveret.
2. Meddelelser:
 Parcelhusejernes Landsforening havde nu sendt sagen om privatvejsbelysning videre
til de rette instanser. Foreløbig må vi så afvente deres udtalelser i sagen, noget som kan
tage sin tid.
 Hvad angår et dialogmøde om Tølløses fremtid som vækstby: der var ikke indgået
svar fra Kurt Næsted.
 Der var ikke indgået svar fra lokalforumskonsulenten Rikke Welan Kamper om et
møde med bestyrelsen eller et besøg i byen.
3. Byforskønnelse
Byforskønnelsesgruppen nedlagde sig selv på mødet den 17. september. (bilag 1).
I stedet for var der oprettet en Bygruppe bestående af medlemmer af Lokalforums bestyrelse
og Fællesskab Tølløse.
Erik Knudsen (kommuneingeniør) havde opfordret til oprettelse af en kontaktgruppe med
henblik på etablering af et grønt område/en bypark på Dalvænget. Bygruppen havde besluttet
at arrangere et åbent informations- og idémøde den 3. november i Aktivitetshuset.
Som andet punkt på dette møde ville man efterlyse forslag og idéer til planer for bymidten.
Inden da ville Bygruppen mødes med Erik Knudsen for at få nærmere at vide om kommunens
egne intentioner med området, herunder et regnvandsbassin og støjvolde mod jernbanen.
Beslutning: Birgitte Fink skulle rykke Erik Knudsen for et svar på Lokalforums anmodning
om en opgradering af bymidten.
Juletræet: Juletræet skulle tændes den 30. november om eftermiddagen. Erling ville kontakte
Materielgården mht. opsætning af træet. Elever fra Sejergårdsskolens Musikskole ville komme
og synge. Der blev ikke aftalt noget om eventuel salg af glögg og æbleskiver.

Flagstangen: Flagstangen var endnu ikke betalt, fordi den endnu ikke var udskiftet med en
med indvendig snor. (Det ville være hensigtsmæssigt at få dette ordnet i forbindelse med
juletræets opsætning /hhv. nedtagning!)
Trafiksikkerhedsgruppen: Kommunens afvisning af Sejergårdsskolens forslag om
afsætningsbanen på Vestergade måtte følges op. Begrundelsen med at der ikke var problemer
på Vestergade holdt ikke. Dette måtte i første omgang drøftes med trafikingeniøren.
Problemerne skulle dokumenteres med billeder.
Beslutning: Formanden for Trafiksikkerhedsgruppen, Per Larsen ville kontakte
Sejergårdsskolens fungerende leder for at få oplyst, hvor mange gange skolen forgæves havde
rettet henvendelse til kommunen.
4. Generalforsamling den 22. oktober
Der blev fremlagt en regnskabsoversigt.
Tilgode: 81.711 kr.
Heraf er 30.000 tilsidesat til byforskønnelse, når anlægsarbejderne er endelig afsluttede;
30.000 til foreningsinitiativer og 17.000 til en eventuel Tølløse Festival /Foreningernes Dag
el.lign. i 2014. Disse beløb måtte tages op til fornyet overvejelse på GF på baggrund af de
midler, som kommunen havde sat til rådighed til bymidten og Dalvænget. Beløbet til en
eventuel Tølløse festival måtte evt. fremrykkes til 2015.
Til rådighed til resten af året: 4711 kr. (minus flagstangen!)
Valg: Erling Hansen, Ole Olsen og Svend Åge Jørgensen modtager ikke genvalg.
Suppleanterne Per Larsen og Kate Lund Jensen ønsker heller ikke at modtage genvalg.
Der blev ikke foreslået en dirigent.
5. Åbent: Webmaster oplyste, at hjemmesiden nu igen virkede og var opdateret. Han ville
fremover lægge det foreløbige mødereferat på hjemmesiden, og så senere erstatte det med det
endeligt godkendte referat.
Begrundelse for denne fremgangsmåde: der går ind i mellem længere tid mellem
bestyrelsesmøderne.
Han foreslå indførelse af en ny kort link:
www.tollose.holbaek.dk
Under pkt. 5 blev det nævnt at Daydreamers ville holde deres årlige træf i Tølløse i juli 2015.
Politikerne havde i sin tid givet tilsagn om, at Daydreamers ikke skulle have lov til igen at
ødelægge sportsarealerne, og det var endnu mere aktuelt med hensyn til den nye
kunststofbane.
6. Næste møde: Konstituerende møde i forlængelse af GF.
referent: Marina Wijngaard

Bilag 1.
Konklusioner fra mødet i Byforskønnelsesgruppen den 17. september 2014
Til stede var:
For gruppen: Jens Algot, Klaus Engberg, Ove Vith og Jesper Knudsen
For lokalforum: Jeanne Jensen, Birgitte Fink, Svend Åge Jørgensen og Marina Wijngaard
1. Gruppen under Lokalforum nedlægges. Dens funktion er overtaget af en tilsvarende
gruppe i Fællesskabet Tølløse, som har fokus på vedligeholdelse m.m. af hvad der betegnes
som byens visitkort (navnlig Tølløsevej, Kvarmløsevej, Hanken og Jernbanevej).
Kontaktperson: Claus Engberg
2. Der oprettes en ny gruppe bestående af: Klaus Engberg, Jesper Knudsen, Jeanne Jensen,
Birgitte Fink og Marina Wijngaard.
3. Denne gruppe har til opgave at arbejde for at forslag til en samlet plan for byens
’udseende’ med en prioriteringsliste.
Som første opgave: aftale et fyraftensmøde med Erik Knudsen om planerne for Dalvænget.
Herefter indkalder Fællesskab Tølløse og Lokalforum borgerne til et fælles idémøde , hvor
både forslag til Dalvænget og den samlede plan er på dagsorden.
Dato: mandag den 3. november.
Inden da vil der blive afholdt et forberedende møde i gruppen.
4. Lokalforum tager sig af juletræet – første søndag i Advent er den 30, november.
Herefter blev der drøftet forskellige emner og udvekslet oplysninger.
Ruten for beboerne på Kvarmløsesiden til Centertorvet går ad Rødtjørnevej og via stationen ad
Vestergade.
Ældre borgeres anmodning om et par bænke på Vestergade skal prioriteres.
Der kan i hvert fald stå en bænk på hjørnet ved indgangen til parken.
Mødet sluttede kl. 21.30
mvh.
Marina Wijngaard

