
                                        TØLLØSE LOKAL FORUM

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. januar 2018 i NO1.

Forinden mødet var der en uformel sammenkomst med bestyrelsen fra Fællesskab Tølløse, og de to 
formænd for foreningerne gav en kort orientering om de emner, som man påregner at arbejde med i 
2018. Der blev også takket for et rigtigt godt samarbejde i 2017.

Til stede: Flemming Sommer,  Claus Andersen ,Gert H. Hansen, Birgitte Fink,  Kjeld Sørensen, 
Lene Jørgensen, Frank Christensen og Mogens Andreasen. 

Formanden bød velkommen.

1. Godkendelse af referat
Der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Økonomi
Kjeld orienterede om foreningens økonomi. 

Omdelte regnskabet for perioden 1. juli 2017 – 9. januar 2018.

Regnskabet viser  en startbeholdning på ca. 36.000 kr. Tillagt det årlige tilskud på 28.000 kr samt 
tilskud til forskønnelse på 40.000 kr., giver det tilsammen 104.000 kr.
Der er afholdt udgifter for i alt ca. 9.000 kr., og der er således 95.000 kr. til rådighed.

3. Kommuneplan 2017
Efter drøftelse af Holbæk Kommunes lokalplan for 2017 var konklusionen, at planen er meget lidt 
konkret, og at den ikke er egnet til behandling på et borgermøde.

Flemming, Gert og Birgittte deltager i kommunens møde om lokalplanen den 22. januar 2018.
Vi vil herefter afgive et høringssvar.

4. Bestyrelsens fokuspunkter 2018
ad punkt a) 
Vi skal have fokus på boligudviklingen. Støtte initiativer, som kan fremme udviklingen og dermed 
tilflytningen til lokalområdet.

ad punkt b) 
Fællesskabet er vigtigt. Fokus på de mange lokale foreninger.

ad punkt c)
Eventuel juleudsmykning af byen (ud over juletræ) bør varetages af Fælleskab Tølløse.



Ad punkt d)
Enighed om vigtigheden af mange og gode stier.
Kjeld vil forsøge at få et overblik over stierne, og hvad der eventuelt kan gøres for at forbedre dem.

ad punkt e)
Butikstorvet (Most-torvet) er privat regi. Det er en sammenslutning af butikkerne omkring torvet, 
som skal tage initiativ til eventuelle ændringer og forbedringer.

ad punkt f)
Omdannelse af nedlagte butikker til boliger er naturligvis relevant, og det sker også pt i den 
tidligere Nordea-bygning på Jernbanevej samt på Tølløsevej i den tidligere bagerforretning.

ad punkt g)
Enighed om, at der skal fokuseres på etablering af en cykelsti på den del af Hjortholmvej, der går 
fra Hallen og ned til lyskrydset.

ad punkt h)
Det er ikke aktuelt at foretage måling af effekten af den bedre skiltning i byen.

5. Velkomstmøde for nye borgere
Enighed om, at der kun er behov for et sådan møde hvert andet år.

6. Rengøringsdag 2018
Vi bør koble os på kommunens/naturforeningernes dag for renholdelse af byen. Det er den 22. april 
2018.

7. Planlægning af beplantning på pladsen ved NO1
Birgitte og Flemming orienterede om planerne for beplantning.
Der vil kunne bruges 60-80.000 kr på projektet, hvis vi også får 20.000 kr i yderligere tilskud fra 
kommunen (som der er søgt om).

Som følge af planerne om energirenovering mv. af NO1, vil det være mest hensigtsmæssigt med en 
beplantning i efteråret. I denne forbindelse bør der også foretages en omflyning af flagstangen og 
etableres en plads til det årlige juletræ.

8. Eventuelt
Gert tager kontakt til kommunen om placering af 2 skraldespande ved gangtunnelen.

Claus orienterede om Info-skærmen.
Der skal med start fra årets slutning betales et månedligt gebyr på 70 kr. pr. skærm.
Vil følge udviklingen og evt. få den ekstra skærm opsat i brugsen.

Referent
Mogens Andreasen 


