
 

                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 16. marts 2022, kl. 19.00. 

 

Deltagere: Flemming Sommer, Claus Jørgensen, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Mette Olin, 

Kjeld Sørensen, Frank Christensen, og Mogens Andreasen. 

  

 

Formanden bød velkommen. 

 

1. Godkendelse af referater  

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2021 blev godkendt. 

 

2. Status økonomi 

Kjeld orienterede om foreningens økonomi. Der er afholdt udgifter på i alt 12.247 kr. 

Kassebeholdningen er på 33.510 kr., og vi forventer, at kommunens tilskud på 28.000 kr. modtages i 

løbet af en uges tid. 

 

3. Ren by 2022 

Kjeld og Frank orienterede om, at det går planmæssigt med forberedelserne af arrangementet. 

Skolernes deltagelse i renholdelsen er ligeledes planlagt. 

 

4. Møderne med FORS m.fl. 

Flemming og Kjeld gav en orientering om mødet med FORS, MOE A/S og Holbæk Kommune om 

forløbet og afslutningen af kloakeringsarbejdet på Kvarmløsevej. 

Arbejdet på Kvarmløsevej, der har været udfordret af vanskelige jordbundsforhold, forventes 

afsluttet i løbet af april måned 2022. FORS har erkendt, at information om projektet har været 

mangelfuld. Slidlag på Kvarmløsevej og Pilevej mv. forventes pålagt i løbet af april eller maj 

måned. Gravearbejderne skal i løbet af de næste 2 år ”sætte sig”, hvorefter der vil blive pålagt helt 

ny asfalt. Der kommer helt nye fortove på størstedelen af Kvarmløsevej, Pilevej og Gyvelvej. På 

Kvarmløsevej genetableres huller til flagstænger på hele den kloakerede strækning. Udbedringer 

ved indkørsler vil blive afsluttet snarest muligt. 

Det er Kjelds opfattelse, at vi kan drage den lære af forløbet, at vi i tilknytning til fremtidige 

entreprenørarbejder skal være mere proaktive. 

Et vigtigt element i denne forbindelse er, at FORS m.fl. inden iværksættelse af projektet bør afholde 

et orienteringsmøde/borgermøde om arbejdet og det forventede tidsforløb. 

Kjeld arbejder videre med at sikre de lovede flaghuller på Kvarmløsevej - og eventuelt også på 

Tølløsevej. 

Kjeld er kontaktperson, og han vil også deltage i afleveringsforretningen til sin tid. 

 

5. Velkomstmøde  

Der var enighed om, at der er behov for afholdelse af et velkomstmøde for tilflytterne, og at det skal 

afholdes i efteråret. 

Flemming tager kontakt til Fællesskab Tølløse om arrangementet, som naturligt bør afholdes i 

fællesskabets regi.  

 

6. Kunstregistrering i Holbæk Kommune 

Holbæk Kommune vil registrere alle kunstværker i kommunen. Kjeld oplyste, at der er tale om en 

mangelfuld registrering af kunstværker i forhold til Tølløse by. Der er kun registreret 1 kunstværk, 

og det er skulpturen foran biblioteket. Der er mange flere, og vi vil gøre opmærksom herpå.  



 

7. Forslag om indkøb af bænk til ”pladsen” overfor No1  

Spørgsmålet om anskaffelse af en bænk blev drøftet. Enighed om, at vi nærmere bør overveje, hvor 

den bedst kan placeres.  

 

8. Forslag til anvendelse af gaven fra Sparekassen 

Der er tale om den gave på 100.000 kr., som Sparekassen Sjælland gav os og Fællesskab Tølløse i 

forening. 

Flere forslag blev drøftet, men der var overvejende stemning for en eller anden form for belysning i 

byen. Det kunne være ved stenen på Fælleden, ved rundkørslen eller belysning af træer. Flemming 

påpegede i denne forbindelse, at lysfestivalen i Tølløse i uge 5 viste, at der sker noget særligt – og 

godt – for byen ved lys i mørket. Claus Jørgensen er i givet fald indstiller på at sørge for 

nedgravning af strømledninger på fælleden. En anden mulighed er også anskaffelse af flag og 

flagstænger, men her kan vi måske finde en anden måde at finansiere anskaffelsen på.   

 

9. Tour de France – hvordan bakker Tølløse op om arrangementet 

Feltet kommer ikke gennem Tølløse, og det nærmeste er Munkholmbroen og Holbæk by. Der var på 

denne baggrund enighed om, at vi ikke skal deltage i arrangementet. 

 

10. Orienteringer og 11. Eventuelt 

Flemming og Gert deltager i et møde den 30.marts om ideudvikling mv. på tværs i kommunen – i 

relation til alle lokalforaer. 

 

Flemming orienterede om, at kommunen afholder et borgermøde i No1 den 4. april 2022, kl. 19.00-

20.30, vedrørende Mostparken. Det er et opstartsmøde for naboer med flere. 

 

Claus Andersen orienterede om, at vi har fået en ny platform til foreningen hjemmeside, men at den 

fortsat har samme udseende.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke pt er noget særligt behov for at etablere en 

oplæsningsfunktion på hjemmesiden. 

 

 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 

 

 


