Tølløse Lokalforum
Generalforsamling 2014
onsdag den 22. oktober kl. 19.00
Aktivitetshuset
Nytorv 14, Tølløse

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsrapport
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Eventuelt

Tilstede for bestyrelsen:
Erling Hansen, Svend Åge Jørgensen, Kurt Jensen, Jeanne Jensen, Per Larsen, Ole F. Olsen, Ebbe
Kring, Kate Lund Jensen, Birgitte Fink og Marina Wijngaard
Desuden var der fremmødt 21 borgere.
1. Dirigent: Klaus Engberg.
Dirigenten fastslog, at GF var lovlig varslet ved annoncen i Folkebladet af 7. oktober
2014.
2. Referent: Marina Wijngaard
3. Erling Hansen aflagde beretning om Lokalforums funktion i det forløbne år.
(se bilag 1)
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskabsrapport forelægges kun til orientering. Regnskabet føres af kommunen (v.
Elverdamsskolens sekretær). Det var fremlagt i form af et posteringsudtræk. Det
årlige budget er 29.000 kr. og den største post er annoncering. For at kunne overføre
midler til 2015 kræves der i henhold til finansregulativet en øremærkning.

Af de for 2014 øremærkede midler var der taget 30.000 som bidrag til
kunststofbanen.

Det samlede rådighedsbeløb var pr. 22. oktober 2014 71.548 kr. Heri indgår fortsat
udgifter til annoncering til mødet den 3. november + afskedsgave til de fratrædende
bestyrelsesmedlemmer.

5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Art. 5, stk. 2, punkt. 6,
På valg var: Erling Hansen, Ole Olsen, Svend Åge Jørgensen og Ebbe Kring.
De ønskede ikke at modtage genvalg.
Foreslået: Mogens Andreasen, Flemming Sommer, Gert Hartmann og Kjeld
Sørensen.
De blev alle valgt ved akklamation.
Valg til suppleant: foreslået Thorsten Grænaae og Lene Jørgensen.
1. suppleant Thorsten Grænaae (18 stemmer)
2. suppleant Lene Jørgensen (10 stemmer)
7. Eventuelt:
Per Larsen håbede, at den nye bestyrelse ville nedsætte et nyt Trafikudvalg.
Ole Olsen opfordrede til et nyt forsøg på at få fodgængerovergange, bl.a. på
Hjortholmvej. Situationen ved Hanken, hvor den oprindelige amtsvej nu er afbrudt af
hajtænder i forhold til Jernbanevej og Kaninskoven er uoverskuelig.
Til sidst takkede Jeanne Jensen (næstformand) den afgåede formand og de tre
bestyrelsesmedlemmer for den store indsats, som de i mange år havde lagt i
bestyrelsesarbejdet.
GF sluttede kl. 20.45.
Dirigent: Klaus Engberg

Referent: Marina Wijngaard

Bilag 1
Beretning
Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i en række møder arrangeret af
demokratieksperimentariet, hvor nærdemokratiet og dialogen mellem lokalområder og
kommunen var på dagsorden.
I øjeblikket er det svært at se, hvad eksperimentariet vil føre til, men man kan frygte, at Lokalforum som
den samlende partner for borgernes dialog med kommunen er i fare for at blive afskaffet.
Der er afholdt et vælgermøde forud for valget og ikke mindst i det forgangne år borgermøder om
spørgsmål, som optog borgerne i lokalområdet. Dialogmøder er afskaffet af det nyvalgte byråd.Foreløbig
ligger en anmodning om et temamøde om Tølløse som vækstby ubesvaret. Der har været
orienteringsmøde og høring om Hotelgrunden. Bestyrelsen har holdt forvaltningen fast på et tilsagn om et
borgermøde om Høbjærggårdudstykningen, og et borgermøde om privatvejsbelysningen. Det lykkedes om
end til vores beklagelse uden politikernes deltagelse. Den sag er nu videresendt af Parcelhusejernes
Landsforening til seks instanser, som skal tage stilling til, hvorvidt kommunens fremgangsmåde er i
overensstemmelse med loven. Det er Konkurrencenævnet, Vejdirektoratet, Statsforvaltningen,
Forbrugerombudsmanden, Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Også Justitsministeriet er
indblandet. Sagen er et eksempel på, hvor indviklet et spørgsmål kan blive.
Større problemer kan til tider være meget tidkrævende, f.eks. den håbløse kamp med Banedanmark om en
handicapvenlig fodgængertunnel. Vi må nu leve med resultatet. Heller ikke trafikproblemerne på
Vestergade har vi kunnet få en løsning på, selv om vi i trafiksikkerhedsgruppen i samarbejde med
Sejergårdsskolen havde udarbejdet en – efter bestyrelsens mening – god løsning.
I mange henseender er der efterhånden etableret en udmærket kontakt til både forvaltningen og
politikere. Mindre problemer kan oftest løses med en enkel henvendelse til rette vedkommende.
Til flagdagene og ved festlige lejligheder kan der nu flages med byens flag, som afløses af juletræet i
december.
Tølløse Skov
Der er ryddet op omkring Skovfogedhuset i Tølløse Skov i direkte samarbejde med Lokalhistorisk Forening,
som havde påpeget, at stedet så forsømt ud og at stierne i skoven var ufremkommelige efter sidste
skovfældning. Brugerne af stedet får nu instruks om at rydde op, inden de forlader stedet, ellers koster det
penge! Plantekummerne er igen plantet til af en frivillig, og ikke mindst så har vejen igen fået et lag asfalt,
så man kan køre til skovens parkeringsplads uden at smadre undervognen. Det historiske Spor i landskabet
i Tølløse Skov. Han har lovet, at stierne vil blive ryddet og at skoleskoven og Spor i landskabet bliver
reetableret!

Omsider kommer Byparken
Der er nu efter opfordring fra kommunen og i samarbejde med Fællesskab Tølløse oprettet en Bygruppe,
som skal samle ideer og forslag til anvendelse af det grønne område ved Dalvænget. Der er afsat et pænt
beløb til formålet og den 3. november vil Lokalforum og Fællesskab Tølløse arrangere et åbent møde i
Sejergaardsskolens Samlingssal, hvor alle kan komme med forslag til den bypark, som Tølløse Kommune
vedtog i 2001, og idéer og forslag til forskønnelse af bymidten.
Til sidst takkede Erling Hansen de forskellige, der havde bidraget til Lokalforums funktion:
Superbrugsen, Aktivitetscentret, Sejergårdsskolen, Efterskolen på Tølløse Slot, Materielgården, Helbo
Hansen, Birgitte Finks Tegnestue, politikerne og embedsmænd og ikke mindst skolesekretær Jette Jensen,
som fører Lokalforums regnskab.

