Tølløse Lokalforum
Referat fra
Bestyrelsesmødet mandag den 9. marts 2015
i Aktivitetshuset

Til stede for Lokalforum: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Kurt Jensen, Birgitte Fink, Jeanne
Jensen og Marina Wijngaard.
Afbud: Anders Bo Hansen, Mogens Andreasen, Kjeld Sørensen, Thorsten Grænaae og Lene
Jørgensen.
Dagsordenen fremgår af referatet.
Det blev fastslået at mødet var beslutningssdygtigt.
1.

Godkendelse af regnskab 2014 og budgetforslag 2015, herunder behandling af ansøgning om
tilskud.

Regnskabet for 2014 viste et forbrug på 58.175 kr. og et restbudget på 64.525 kr, der er
overført til 2015.
Kr.

Budgetforslag 2015
Tilskud 2015

28.000

Overførte midler fra tidligere år

64.500

Samlet budget 2015

92.500

Anvendelse af budget 2015
Drift af Lokal Forum
Annoncering

10.000

Juletræsarrangement

5.000

Kontorhold og gaver

1.000

Forplejning

2.000

Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter

5.000

I alt

23.000

Budget til nye aktiviteter, tilskud o.l.
Tilskud til beplantning omkring stationsområdet a)

40.000

Overskud/underskudsdækning fra foreningernes dag 2012 reserveres til indkøb af
Infoskærme i Tølløse b)

17.700

Råderum til tilskud til arrangementer, yderligere beplantning o.l. c)

11.800

I alt

69.500

Vedtaget budget 2015

92.500

Regnskab 2014 blev godkendt og budgetforslag 2015 blev godkendt med følgende
bemærkninger/beslutninger:
a) Bygruppens ansøgning om midler til plantning af tre grupper træer ved den tidligere
jernbaneoverskæring
Beslutning: Der bevilges køb af træer mv. op til 40.000 kr. eksklusiv moms.

Tølløse Lokalforum
b) Det blev besluttet, at overskuddet fra Foreningernes dag 2012 anvendes til opsætning m.m.
af infoskærme i Tølløse. Forventet etableret i løbet af 2015 i store dele af Holbæk
Kommune.
c) Fællesskab Tølløses ansøgning om 10.000 kr. til et lydanlæg m.m.
Beslutning: udsættes indtil der er mere klarhed om omkostningerne i forbindelse med
byforskønnelse og beplantning.

2. Meddelelser fra formanden:
Indgået fra Kaj Erik Hansen:
 Konkurrence om udvikling af idrætshaller (1 mio)
Det ligger i idrætsforeningernes regi.
 Tølløse byport på vejen til Ugerløse. I forbindelse med byggeriet af den nye børneinstitution
skal der laves en ny indkørsel til den nye parkeringsplads. Den nye indkørsel skal ligge der,
hvor byzonetavlen står i dag. Byzonetavlen bringes i overensstemmelse med loven og flyttes
ca. 100 m. ud af byen mod Gl. Tølløse.
Taget til efterretning.
 Forespørgsel om interesse for at deltage i en fælles rengøringsaktion på kommunalt plan.
Vil blive drøftet med Fællesskab Tølløse.
 Borgermøde. I forbindelse med omstillingsgruppernes arbejde omkring både ”Bæredygtige
skoler og børnehuse” og ”Større og bedre udskolinger” har Bestyrelserne for skole- og
dagtilbud i distrikt Elverdam indkaldt til borgermøde. Tid og sted: d. 23. marts kl. 19.00 –
21.00 på Elverdamsskolen afd. Tølløse.
Lokalforum vil være repræsenteret ved formanden. Andre, der ønsker at deltage, bedes
oplyse formanden herom snarest muligt.
 Invitation til borgerbudgettering i foråret 2015. Ideer skal være fremsendt seneste den 3.
april. Vi vil gå efter puljen i efteråret, således at vi har tid til at gennemarbejde forslag og
ansøgning ordentligt.
3. Eventuelt.
I forbindelse med plantning af træer, byforskønnelse og forbedret livskvalitet blev spørgsmålet
om placering af 3-4 nye bænke rejst igen.
Jeanne Jensen ville kontakte Produktionsskolen og høre, om de kunne lave bænke.

Mødet sluttet 19.45.
Næste møde tirsdag den 14. april.
Referent:
Marina Wijngaard

