
Tølløse Lokal Forum 

 
 

Generalforsamling,  

Torsdag, den 1. oktober 2020 kl. 19:00  

i Kulturhuset, No 1, Tølløsevej 1 i Tølløse. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Vag af referent 

3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år.  

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

På valg er Flemming Sommer, Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen. Alle er villige til 

genvalg.  

b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

På valg er Claus Jørgensen og Frank Christensen. Begge er villige til genvalg. 

c.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt. 

Til stede fra bestyrelsen: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Kjeld Sørensen, 

Claus Jørgensen og Frank Christensen.  

Desuden var der fremmødt 11 borgere.  

Formand Flemming Sommer bød velkommen til generalforsamlingen.  

 

 

 

Referat:  

1. Valg af dirigent.  

Steen Bjerregaard Christiansen blev valgt som dirigent.  

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncering m.v.  

 



2. Valg af referent. 

Kjeld Sørensen blev valgt.  

 

3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år.  

Flemming Sommer aflagde beretning om Lokalforum arbejde i det forløbne år. Beretningen er 

vedhæftet dette referat som bilag.  

Ole Hansen efterlyste initiativer til at få istandsat nogle af de ”øjebæ’er” der findes en 4-5 steder i 

Tølløse by.  

Ole gjorde ligeledes opmærksom på, at der også findes butikker i Tølløse andre steder end på 

området omkring Sønderstrupvej og foreslog skiltning ændret i overensstemmelse hermed.  

”Giv et praj”-appen blev fremhævet som et godt instrument, til at gøre Holbæk Kommune 

opmærksomme på mindre fejl og mangler, som bør rettes eller udbedres.  

Jens Algot henstillede til bestyrelsen, at den aflyste tænding af juletræet 1. søndag i advent blev 

gennemført i en reduceret ”udgave” evt. erstattet af en digital/virtuel udgave. Formanden lovede 

at arbejde videre med tanken, evt. få en af skolernes IT-klasser med på ’ideen’.  

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.  

 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

Kjeld Sørensen gennemgik regnskabet, der forelå med et ”underskud” for regnskabsåret på ca. 

85.000 kr. Dette skyldes alene, at pladsen foran Nr. 1 er færdiggjort med nye siddeplinte og 

beplantning. Denne udgift udgør alene ca. 120.000 kr.  

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.  

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

a. På valg var: Flemming Sommer, Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen. Alle var villige til genvalg 

og blev genvalgt med akklamation for en 2-årig periode.  

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg var Claus Jørgensen og Frank Christensen. Begge blev 

genvalgt med akklamation for 1 år.  

c. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  Brit Eriksen og Bo Rubæk Hansen blev genvalgt for 1 

år som revisorer og Kirsten Holm Iversen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.  

 

 

7. Eventuelt. 

Flemming Sommer takkede Fællesskab Tølløse og den øvrige bestyrelse for et forbilledligt godt 

samarbejde i det forløbne år.  

Flemming overrakte en erkendtlighed til tidligere bestyrelsessuppleant Lene Jørgensen, der i 2019 

udtrådte af bestyrelsen, men ikke var til stede sidste år.  

 



Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.  

 

Tølløse, den 6. oktober 2020  Tølløse, den     6. oktober 2020 

 

 

 

Kjeld Sørensen    Steen Bjerregaard Christensen 

Referent    Dirigent. 

 

 

 

 

 

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt på bestyrelsesmøde tirsdag den 17. november 

2020 i Tølløse Lokalforum: 

 

  

     

Flemming Sommer Gert H. Hansen  Mogens Andreasen 

Formand Næstformand  Sekretær  

     

     

     

 (p.t. sygemeldt)    

Kjeld Sørensen Birgitte Fink  Claus Andersen  
Bestyrelsesmedlem og kasserer Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

     

     

     

     

Frank Christensen Claus Jørgensen    

Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant    

     

 

 


