Tølløse Lokalforum
Referat fra
Bestyrelsesmødet torsdag den 27. november 2014
i Aktivitetshuset

Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Marina Wijngaard, Kurt Jensen, Birgitte Fink, Anders Bo Hansen, Mogens Andreasen, Kjeld Sørensen, og Lene Jørgensen.
Afbud: Jeanne Jensen og Torsten Grenaae
1. Dagsordenen blev godkendt som den fremgår af nedenstående referat.
2. Referatet fra det konstituerende møde den 22. oktober blev godkendt.
3. Meddelelser: Formanden havde modtaget følgende:
 henvendelse fra Kasper Enevoldsen (projektleder for det nye plejecenter) som tilbød at orientere bestyrelsen om projektets udvikling.
 høring om det reviderede lokalplansforslag for Høbjærggaard udstykningen.
Kommunen vil afholde et orienteringsmøde tirsdag den 16. december på Sejergårdsskolen.
 Demokratieksperimentariet – der er planlagt møde søndag 1. februar 2015
 Lokalforumskonsulenten Rikke Weland Kamper, har tilbudt at mødes med bestyrelsen for
at stifte bekendtskab med Tølløse Lokal Forum og besvare spørgsmål.
 Formand for Vækstforum i Holbæk Kommune, Kurt Næstved angående et møde i Lokalforum om Vækstforums tanker i forhold til Tølløse som vækstområde i Holbæk Kommune
Beslutning: der var enighed om at tage imod de 3 tilbud.
Medlemmer af bestyrelsen ville deltage i mødet den 16. i det omfang, de kunne.
Flemming vil undersøge, om kommunen vil annoncere mødet.
.
Næste møde i Lokalforum vil blive annonceret i Folkebladet med angivelse af dagsorden, med
mulig deltagelse fra Kasper Enevoldsen, Rikke Welan Kamper og Kurt Næstved. Mødet vil
være åbent.
4. Prioritering af Lokalforums indsats.
Der var enighed om formandens oplæg (bilag 1).
Beslutning: Møderne skal fremover være åbne.

5. Løbende sager
a) Juletræet: arrangementet var på plads, men næste år starter vi lidt tidligere på forberedelserne.
Der skal skaffes strøm til højtaleranlægget.
Lene Jørgensen vil forhøre sig om muligheden for at låne/leje det fornødne udstyr.
Det blev besluttet, at der skulle gives en erkendtlighed til Helbo Hansen og Materielgårdens folk.
b) Byflaget: vi mangler stadigvæk at få den rette flagstang med indvendig snor.
Erling Hansen fungerer som kontaktperson.
Kjeld Sørensen og Mogens Andreasen overtager ansvaret for flagning m.m.
6. Overskuddet fra Foreningernes Dag.
Der har været stærkt delte meninger i den afgåede bestyrelse om øremærkningen og anvendelse af overskuddet fra Foreningernes Dag 2012.
Lokalhistorisk Forening har under henvisning til generalforsamlingens beslutning af 18. oktober 2012 ansøgt om et beløb.
Beslutning: Flertallet gik ind for, at midlerne fremover indgår i det samlede rådighedsbeløb, som skal overføres til 2015. Der var enighed om at beløbet kan søges til initiativer
der kommer flest mulige til gavn og ikke kun en forening.
Lokalhistorisk Forening vil få afslag på sin ansøgning.
(7 mod 1 og én undlod at tage stilling)
7. Bygruppen har holdt møde den 17. november for at evaluerer de forskellige forslag fra idémødet den 3. november.
Man er nået frem til, at der for Dalvængets vedkommende først og fremmest er behov for en
grundmodning, placering af grundvandsbassin, tilplantning med træer og buske m.m.
For Jernbanevej/Hanken er man enige om at foreslå beplantning, som samlede bymidten igen.
Der vil blive udarbejdet forslag, som gruppen vil drøfte den 15. december.
Borgermøde om forslagene i januar.
8. Trafikgruppen: Problemer på Vestergade måtte i første omgang drøftes med trafikingeniøren.
Flemming ville forhøre sig hos Rikke Welan Kamper om trafiksikkerhedsplanen.
Beslutning: Der blev ikke nedsat en ny trafikgruppe.
9. Mødekalender for 2015
Gert vil udarbejde et forslag.

10. Eventuelt
Hjemmesiden blev drøftet. Marina og Kurt vil lave en indledning: Velkommen til Tølløse!
Forretningsorden. Den tidligere bestyrelse har udarbejdet et forslag til en forretningsorden,
hvis bestyrelsen skulle føle, at der var behov for en sådan. Det vurderes at der ikke er behov
for dette for tiden.
Salget af Skovfogedhuset (Lærkereden): Bestyrelsen drøftede det annoncerede salg af bygning
og undres over, at Lokal Forum ikke har været kontaktet i forbindelse med det foreslået salg af
bygningen. Bygningen har i mange år fungeret som foreningshus for kommunale institutioner i
forbindelse med arrangementer i Tølløse skoven. Ses bilag 2.
Det blev aftalt, at formanden tager kontakt til lokalforumskonsulenten for at få redegjort for
baggrunden af salget og hvad der er af tanker for ejendommens anvendelse fremover.
Næste møde: Mandag den 26. januar.
referent: Marina Wijngaard

Bilag 1.
Refleksioner i forholdt til Lokal Forum Tølløse indsatser og fokus.
Kommunikationsform
Som aftalt på det konstituerende bestyrelsesmøde så opnås de fleste resultater ved en anerkendende tilgang til samarbejdspartner,
embedsmænd, borgere, politikker mv. Det er vigtigt at vi holder fast i dette og hjælper hinanden med dette også når samarbejdsrelationer bliver svære.
Samarbejdsrelationer med netværkspersoner.
Et godt netværk kan gøre en forskel. Det kan derfor være en oplagt mulighed at få sat navne på de funktioner/institutioner der er
vigtige samarbejdspartner for Lokal Forum Tølløse.
Det er fx Lokalforumkoordinator Rikke Welan Kamper, Kommuneingeniøren, driftschefen for Vej/Park, de lokale politikker, Fællesskab Tølløse mv.
Vi bør derfor tage en drøftelse af, om vi har de samarbejdsrelationer som sikrer, at Lokal Forums synspunkter nyder størst fremme.
Lokal Forum opgaver.
Når jeg læser referaterne igennem for det seneste år så synes jeg at der er følgende områder der er gennemgående temaer
•
Byforskønnelse. Jfr. referat fra bestyrelsesmøde 1. oktober 2014 besluttede byforskønnelsesgruppen under Lokal Forum
at nedlægge sig selv og der blev i stedet oprettet en Bygruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Lokal Forum og Fællesskab Tølløse. Det giver god mening at samle kræfterne og indsatserne et sted blandt foreningerne i Tølløse. Det vil være
naturligt at gøre det i øvrige opgaver hvor de to foreninger har opgavefællesskab/-interesser.
•
Løbende vedligeholdelse/rengøring af byen. Jeg synes at vi skal får en dialog med kommunen om hvad der er deres service standarter på de forskellige områder. Her tænker jeg på fx fejning af veje, tømning af skraldepande, opsamling af affald på veje og grøfter, vedligeholdelse af grønne områder. Det er nemmere at diskutere hvor der ønskes forbedringer når
vi kender udgangspunktet for den løbende vedligeholdelse og rengøring.
•
Lokal Forum som høringspartner. Jeg kan læse at Lokal Forum ønsker at få kendskab til materiale før det sendes til høring. Min erfaring fra den kommunale verden er, at når materiale sendes i høring, så skal der meget til for at der bliver ændret i materialet, så på den måde kan jeg godt forstå ønsket. Men jeg tror ikke på at vi kan få materiale før andre, da der så
er tale om forskelsbehandling af høringsparterne. Derimod kan en måde at få indflydelse på ,være at gøre beslutningstagerne opmærksom på vores synspunkter inden materiale udarbejdes/besluttes. Det kan fx gøres via vores lokale politikkerne i Holbæk Byråd. Samtidig har jeg lige fået oplyst at vores lokalforumkonsulent Rikke Welan Kamper arbejder med
kommune- og lokalplaner, så der er også en adgang til tidligere indsigt i sager på vej.
Lad os tage en drøftelse af disse tanker og refleksioner på vores først møde.

Bilag 2.
27-08-2014.

Referat:
Møde i skovbørnehaven Lærkereden (Skovfogedhuset) – vedligeholdelse af huset/arealer tilknyttet. (hus og omgivelser bærer
tydeligt præg af manglende pasning (ukrudt/skrammel m.v.) d. 27/8 - 2014 kl. 09.00 – 09.30.
Deltagere fra Tølløse Lokalforum: Ebbe Kring og Sv. Aage Jørgensen
Fra Holbæk Kommune: Distriktsleder i teknisk Service (område Elverdammen/Vipperød)
Jesper Bahn Hansen.
Jesper forklarede, at foreninger og offentlige institutioner i Holbæk kommune kan låne stedet ved henvendelse til teknisk service. I
foråret og sommerens løb er stedet brugt 5 – 6 gange om måneden, primært børneinstitutioner. Oprydning efter disse børn er yderst
mangelfuld – det flyder med legetøj o.a. over alt, så fremover vil Jesper indskærpe over for lejere at aflevere området ryddeligt (i
modsat fald kunne der blive tale om at opkræve et gebyr!).
Fra teknisk service er der pga. besparelser kun afsat 2 mandetimer om måneden til vedligeholdelse af stedet, så han vil undersøge, om
ikke det er muligt at få folk i jobtræning i arbejde på stedet.
Vedr. vejen ud til Lærkereden og den dårlige tilstand mente han, at der er forsøgt at hælde noget grus i hullerne – dog uden, at det har
hjulpet, han mente, at muligvis er vejen delvis privat derfor den manglende vedligeholdelse.
I de tre år Lærkereden har været lukket, har der kun været forøvet hærværk en enkelt gang (knuste ruder).
Hvad politikkerne i Holbæk Kommune har tænkt sig på længere sigt med stedet, vidste han ikke noget om.
Referenter
Ebbe Kring/Sv. Aage Jørgensen

