TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. september 2020, kl. 19.00, i Kulturhuset No1.
Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Jørgensen, Kjeld Sørensen, Frank Christensen,
og Mogens Andreasen.
Afbud: Birgitte Fink og Claus Andersen
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referater fra seneste møder.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 30. juni og den 29. juli 2020 blev godkendt.
2. Status på økonomien
Kjeld gav en kort orientering om foreningens regsnskab for 2019/20. Vi har fra kommunen
modtaget det årlige tilskud på 28.000 kr samt ekstra 20.000 kr. i tilskud til forpladsen.
Der er afholdt udgifter for i alt 133.645 kr., herunder ca.120.000 kr. til beplantning mv. foran No1.
Kassebeholdningen/egenkapitalen er nu på 29.700 kr.
3. Ren By 19. september
Kjeld orienterede om, at arrangementet ”ren by” afvikles lørdag den 19. septemnber 2020, kl.
09.00-12.00. Der vil blive udsendt pressemeddelelse en af de nærmeste dage.
Der er skrevet til byens skoler om arrangementet. Sejergårdsskolen har meddelt, at de ikke kan
deltage i år.
Pressemeddelelsen kommer også på facebook.
4.Orientering fra projektgruppen omkring biogasanlæg ved Tølløse
Flemming orienterede om arbejdet i projektgruppen, herunder at man har haft kontakt til personer i
Snævre, der har arbejdet med de tidligere planer om placering af biogasanlæg der. Der har været
tale om at kæmpemæsssig arbejdsindsats.
Pegede i denne forbindelse på Midtsjællands Naturforening, som har en stor faglig indsigt på
området, og som vi i givet fald kan spørge om assistance.
Efter en drøftelse af problemstillingen var der enighed om, at vi skal afvente kommunalbestyrelsens
stillingtagen til den strategiske plan. Dette forventes at ske i oktober/november 2020.
5. Ansøgning fra Algestrup om tilskud til etablering af mødested i Algestrup
Flemming orienterede om, at man i Algestrup har et projekt til et mødested, at man har fået tilskud
på 20.000 kr, og at man mangler ca 6.000 kr. til bord og bænke mv., som man har ansøgt lokalforum
om at få.
Efter en drøftelse af ansøgningen var der enighed om, at vi har disponeret lokalforums midler til
andre formål, og at vi også tidligere har afslået at støtte lignende ansøgninger.
6. Invitation til at deltage i konference, søndag 8. november 2010, kl. 10-15, Holbæk Sportsby
Vi har modtaget en invitation til en konference om lokal udvikling, søndag den 8. november 2020, i

Holbæk Sportsby.
Formålet med konferencen er at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne – mellem
borger/frivillige/lokalfora, erhvervsliv og kommune (politikere og medarbejdere), så der skabes den
bedste grund for lokal udvikling.
Tølløse skal stille med 5 detagere, og vi tager derfor kontakt til Fælleskab Tølløse, Aktivitetshuset
samt Tølløsehallens bestyrelse med henblik på en fordeling af pladserne.
7. Temamøde med Holbæk Kommunalbestyrelse 26. oktober 2020 i Aktivitetshuset
Flemming orienterede kort om mødet. Det er ikke endeligt fastlagt, hvilke emner der skal tages op
på mødet, men vi vil pege på spørsgmålet om ”høringsprocesser”.
8. Juletræstænding
Gert oplyste, at alt er klart til arangementet.
Efter en drøftelse var der enighed om, at vi nok bliver nødt til at aflyse juletræsarrangementet –
efter samråd med Fællesskab Tølløse. Covid-19 restriktioneren må formodes ikke at kunne
overholdes, og vi må således nøjes med at sætte juletræet op – uden det sædvanlige arrangement.
Gert tager kontakt til Fællesskab Tølløse samt til ”årets taler”.
9. Strategi for Tølløse Lokalforum Facebook side
Vi har oprettet en ny facebook side for Tølløse Lokalforum. Den tænkes brugt til information fra
lokalforum.
Claus A har orienteret om, at han har slettet et enkelt indlæg, der var blevet lagt på siden, og som
indeholdt informationer om en lokal skoles arbejde med verdensmålene. Sletningen har medført en
uventet reaktion, som Flemming vil forsøge at løse.
10. Tølløse by fylder 150 år 2024
Kjeld oreinetrede om, at byen i 2024 fylder 150 år.
Der bør forberedes en fest i byen, og vi vil inddrage Fælleskab T'ølløse, Lokalhistorisk Arkiv, samt
Holbæk Kommune.
Tages op på et kommende bestyrelsesmøde.
11. Kaninskovens tilstand
Kjeld orienterede om, at Bane Danmark er meget vanskelig/umulig at kommunikere med. Vil gerne
have oplyst, hvilke planer Bane Danmark har med anlægget. Udarbejder en henvendelse herom.
12. Generalforsamling 1. oktober
Der skal afholdes generalforsamling den 1. oktober 2020, og Mogens ser i denne forbindelse på
vedtægterne og bestyrelsesberetningen for året 2019/20. De, der er på valg, er alle villige til
genvalg.
13. Eventuelt
Intet.
Referent
Mogens Andreasen

