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Referat fra
det fælles bestyrelsesmøde mandag den 26. januar 2015
i Aktivitetshuset
(Åbent møde)
Til stede for Lokalforum: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Marina Wijngaard, Kurt Jensen,
Birgitte Fink, Mogens Andreasen, Kjeld Sørensen og Lene Jørgensen, Jeanne Jensen og Thorsten
Grænaae.
Afbud: Anders Bo Hansen,
For Fællesskab Tølløse: Jens Algot, Klaus Engberg og Ole Hansen
I øvrigt 6 borgere
For Kommunen deltog Lotte Rømer Grove, Kaj Erik Hansen og Kasper Enevoldsen.
For Udviklingsudvalget: byrådsmedlem Kurt Næsted (formand)
1. Kaj Erik Hansen gjorde rede for den nye dialogmodel, som fortsat er under udvikling i
Demokratieksperimentariet. Den eneste iøjnefaldende forskel er, at foreninger,
interessegrupper o.lign. fremover ikke behøver at gå via Lokalforum, men kan henvende sig
direkte til lokalområdets kontaktmand i forvaltningen – herefter kaldet ’fællesskabere’1
Borgerne skulle have én indgang til kommunen.
Det nye er, at man ikke længere behøver at vente på et dialogmøde.
Generelt er det hensigten, at lette kontakten - også for erhvervslivet. Fællesskaberen har ansvar
for, at f.eks. ønsket om at starte en virksomhed ledes direkte til de relevante afdelinger i
forvaltningen. Var der tale om en politisk beslutning, ville sagen direkte blive fremlagt for det
relevante udvalg.
Hvad angår foreninger og interessegrupper: det blev ikke helt klart, hvordan man skulle undgå,
at flere grupper sad og brugte tid på at udvikle den samme idé. Hvem skulle koordinere?
Hvordan skal det fungere med disse fællesskabere, som til den ene side skulle have en løbende
kontakt med borgerne og Lokalforum og til den anden side den løbende dialog med politikerne
og forvaltningens medarbejdere?
Brobygger for vores lokalområde: Kaj Erik Hansen.

1

Fællesskabere er medarbejdere, der har det som en stor del af deres arbejdsopgave at være vejvisere
og brobyggere, sparringpartnere og inspiratorer, når borgerne, politikerne eller administration har
noget de gerne vil i dialog med hinanden om.
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2. Kasper Enevoldsen gjorde rede for status for opførelsen af Ældrecentret på
Cirkusgrunden.
Der vil blive opført en institution med 65 plejeboliger med de tilhørende faciliteter. Byggeriet
er projekteret i to etager. Indkørsel skal ske ad den eksisterende vej til Troldehytten – derefter
føres vejen i en bue vest om centret til grusvejen til Hundetræningscentret og skoven.
Fristen for udbudsmaterialet er den 18. februar. Derefter kommer den politiske behandling,
som forventes afsluttet den 16. april. Arbejdet med projektet er planlagt til maj-november og
byggeprocessen skulle gå i gang i november 2015.
Forventet ibrugtagning: begyndelsen af 2017.
Planerne for den fremtidige anvendelse af Aktivitetshuset (2017) er under udarbejdelse i
samarbejde med Brugergruppen og Støtteforeningen.
3. Kurt Næsted gjorde rede for arbejdet i Udviklingsudvalget.
Udvalget var nået frem til, at Holbæk måtte fokusere på sine traditionelle kernestyrker:
 små og mellemstore virksomheder, handel, service og håndværkere.
En vækstpolitik ville blive fremlagt byrådet til foråret. Det var vigtigt at være fleksibel, at
kunne navigere mellem de forskellige økonomiske og sociale udviklinger.
Et vigtigt initiativ: hjælp til erhvervslivet og en mere serviceorienteret forvaltning. – én
indgang til kommunen for nye erhvervsdrivende.
I den efterfølgende diskussion blev bl.a. betydningen af en velfungerende kollektiv trafik
understreget. Nok er Tølløse en af de to udviklingsbyer, men stationsbyen fungerer bl.a. i
kraft af sit opland, og hvis pendlere og skoleelever ikke kan komme frem fra de
omkringliggende mindre lokalområder, taber man både på gyngerne og karrusellerne.
0–0–0
Herefter fortsatte mødet som et fælles bestyrelsesmøde.
1. Hvordan får vi en konstruktiv dialog med Bane Danmark omkring
adgangsforholdene til stationen.
Det blev besluttet at udpege en repræsentant fra hhv. Ældresagen, Fællesskab Tølløse og
Lokalforum, som i samarbejde med kommunen retter henvendelse til BaneDanmark med
henblik på at få et møde hurtigst muligt.
 Der skal findes en løsning på de nuværende problemer med elevatorerne
 Der skal træffes aftale om den fremtidige vedligeholdelsesstandard af faciliteterne på
stationen, herunder kommunikation til borgerne, når fx. elevatorerne er ud af drift i en
længere periode.
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 Alarmknappen i elevatorerne skal fungere. Nødtelefonnummeret skal være det
korrekte og ventetiden, for dem der strander i elevatorerne, skal nedbringes
betragteligt. Adgangsforholdene for dårligt gående fra Kvarmløsesiden skal forbedres.
 Trappetrinnene i fodgængertunnellen skal gøres skridsikre.
Kaj Erik Hansen ville indlede det fornødne.
På Borgermødet den 10. februar ville der blive orienteret om eventuelle fremskridt i sagen.
2. Forslag til bedre sikkerhed for cyklende og gående på Tølløsevej (fra stationen til
lyskrydset)
Der er på indeværende årsbudget ikke midler til en udskiftning af fortovet, men kommunen
har efterlyst forslag og idéer. Ole Hansen beskrev de politiske bevæggrunde var for
henvendelsen til borgerne i Tølløse. Det blev aftalt at man ville forsøge at få interesserede
borgere til at melde sig til projektet via indbydelse på Fællesskab Tølløses Facebook side.

Næste møde: tirsdag den 14. april.
referent: Marina Wijngaard

