TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde, mandag den 8. marts 2021, kl. 19.00.
Deltagere: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Claus Jørgensen, Kjeld Sørensen,
Frank Christensen, og Mogens Andreasen.
Fraværende: Birgitte Fink
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. november 2020 blev godkendt.
2. Status økonomi
Kjeld gav en kort orientering om foreningens økonomi. Vi har fra kommunen modtaget det årlige
tilskud på 28.000 kr.
Der er afholdt udgifter for ca. 12.000 kr, hvoraf der er en enkelt større udgift til vedligeholdelse af
plæneklipper.
3. Belysning i Byparken
SSP har sendt en henvendelse til Niels Laasholdt om eventuel belysning i Byparken for at undgå
utryghedsskabende aktiviteter i mørket.
Flemming vil melde tilbage til kommunen herom.
4. Kommuneplan for Holbæk Kommune for 2021 i høring
Flemming orienterede om kommuneplanen, herunder især om de forhold, som vedrører
Tølløseområdet.
Glædeligt, at der nu ikke længere er nogen planer om biogasanlæg i Tølløseområdet.
Flemming vil deltage i et af de tre planlagte møder, og det er om boligudviklingen.
Enighed om at foreslå boliggrunde i området ved siloen, den tidligere genbrugsplads og
materielgården. Det bør være alment boligbyggeri, og vi sender eventuelt forslag herom efter
Flemmings deltagelse i ovennævnte møde.
5. Udvidelse af svinebesætninger i Soderup
Vi har modtaget en del mailkorrespondance om spørgsmålet vedrørende udvidelse af
svinebesætninger i Soderup.
Efter en drøftelse af spørgsmålet var der enighed om, at lokalforum ikke på nuværende tidspunkt
skal involveres i sagen, der er forelagt kommunalbestyrelsen.
6. Rengøringsdag i april måned 2021
Der er planlagt en rengøringsdag i Tølløse søndag den 18. april 2021.
Kjeld orienterede om, at man ikke p.t. kan sige noget konkret om, hvorvidt det bliver til noget
denne dag p.g.a. coronasituationen, eller om der sker en udsættelse til en gang i efteråret.

Kjeld foreslog, at det overvejes at indføre en mere kontinuerlig renholdelse af byen hele året – f eks.
en gang om måneden.
Det blev besluttet, at vi spørger deltagerne ved næste rengøringsdag, om der er stemning herfor.
7. Flagalle - status
Claus J gav en orientering om priser for nye plastflagstænger samt flag til byens flagalle.
Det drejer sig om i alt ca 60.000 kr. Under hensyntagen til beløbsstørrelsen vil det være nødvendigt
med nogle puljemidler, og vi skal derfor undersøge mulighederne herfor. Eventuelt via vores
kontaktperson hos kommunen.
Claus A oplyste, at kun 1 person af de 7-8 personer, som vi har skrevet til om deltagelse i opsætning
og nedtagning af flagalle, har meldt tilbage.
Claus A gav tilsagn til Claus J om deltagelse i arbejdet med nedtagning til påske (Claus J sørger for
opsætning).
8. Tølløse Fælled
Claus J orienterede om arbejdet med Tølløse Fælled. Der er fremkommet flere forslag om
forskellige græsser og blomstereng, men arbejdet vil i foråret blive fortsat ud fra de oprindelige
planer for fælleden. Der blev drøftet en placering af yderligere en bænk i området.
9. Post Nord Danmark Rundt
Flemming orienterde om, at cykelløbet Post Danmark Rundt kommer igennem Tølløse by fredag
den 13. august 2021. Vi kontakter foreninger samt Fællesskab Tølløse med henblik på at markere
begivenheden.
10. Orienteringer
Flemming gav en orietering om:
a. Skovrejsningsprojekt ved Tysingehave
Der er fremkommet forslag om, at der etableres en ”genkendelsesskov”.
Vi synes godt om forslaget, og vi vil derfor kontakte kommunens kontaktperson herom. I øvrigt vil
vi helt overlade det til kommunen at få etableret denne skov.
b. Foreningernes dag i september 2021 - værtskab
Det bør undersøges, om ikke arrangementet bør og kan afholdes i Tølløse-hallen.
Flemming kontakter halbestyrelsen.
11. Eventuelt
Claus J pegede på mulighederne for at udvikle industrigrunde på arealerne omkring DLG. Der er
tale om et areal på ca. 2.000 m2, og der vil eventuelt kunne etableres 4 større industrigrunde.
Referent
Mogens Andreasen

