TØLLØSE LOKAL FORUM
Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. november 2021, kl. 19.00.
Deltagere: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Mette Olin, Kjeld Sørensen, Frank
Christensen, og Mogens Andreasen.
Fraværende: Claus Jørgensen
Formanden bød velkommen.
1. Godkendelse af referater
Referater fra bestyrelsesmøderne henholdsvis den 1. september 2021 og den 7. oktober 2021 blev
godkendt.
2. Status økonomi
Kjeld orienterede om foreningens økonomi. Der er indtil nu kun afholdt enkelte udgifter, og de
beløber sig til i alt ca. 6.700 kr. Kassebeholdningen er på ca. 39.000 kr.
3. Opfølgning på vælgermødet
Der var fremmødt ca. 100 borgere til vælgermødet, hvilket er meget tilfredsstillende. Mødet forløb
godt, og Flemming oplyste, at han efterfølgende har modtaget ros for arrangementets afvikling fra
politikere.
Ordstyrer var Birk Christensen.
4. Punkter fra Fællesskab Tølløse version 2
Tølløse Fællesskabs møde om borgernes ønsker og ideer til fremtiden resulterede bl. a. i, at der bør
ses på en trafikplan for Tølløse. Der er ikke efterfølgende kommet nogen melding fra Fællesskab
Tølløse, men da emnet naturligt falder ind under lokalforums regi, vil vi igangsætte et arbejde
herom.
Flemming pointerede, at det er vigtigt, at der bliver tale om en åben proces i forhold til borgerne, og
at kommunen inddrages på et tidligt tidspunkt i processen.
5. Henvendelse fra Soderup om stisystem mv ved de nye vejstrækninger mellem de ”to
Soderup byer”
Flemming orienterede om, at han har haft et møde med repræsentanter fra Soderup om de trafikale
problemer og udfordringer, som primært drejer sig om sikkerhed for skolebørnene.
Flemming giver tilbagemelding om, at lokalforum ser positivt på de stillede forslag.
6. Indvielse af Folkeskov i Tølløse
Indvielsen af Tølløse Folkeskov skal ske den 10. november 2021. Fra lokalforum deltager Gert,
Kjeld og Mogens.
7. Oplæg til møde med Holbæk Kommune og Fors vedr. kloakarbejdet på Kvarmløsevej
Der var enighed om, at arbejdet har været for langvarigt og at skiltning og information heller ikke
har været optimal. Arbejdet er heller ikke helt afsluttet. Flemming og Mogens tager et møde med de
involverede parter i det nye år.
8. Årets juletræstænding - status
Gert og Claus Andersen oplyste, at alt er klart.
Efter en drøftelse af situationen med den stigende covid-19 smitte, var der enighed om, at

arrangementet i år udelukkende bør afholdes som et udendørs arrangement.
9. Opbakning til lokal kandidat til Fors brugerråd
Flemming orienterede om, at den lokale kandidat, Peter Kofod, er opstillet, og at selve valget
afholdes i perioden 29. november – 13. december 2021. Vi bør sørge for opbakning til kandidaten,
og det skal ske på facebook. Claus Andersen udarbejder tekst herom.
10. Orienteringer og 11. Eventuelt
Kjeld orienterede om, at han havde talt med Fors om flagallé i Tølløse, og at der skal være det
fornødne antal huller samt holdere hertil.
Der er planlagt en lysfestival i Tølløse i uge 5 i 2022.
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