Tølløse Lokalforum
Referat fra
Bestyrelsesmødet tirsdag den 8. april 2014 og fortsættelsen onsdag den 23. april

Til stede den 8. april: Erling Hansen, Svend Åge Jørgensen, Marina Wijngaard, Per Larsen, Ole Olsen,
Ebbe Kring, Kurt Jensen, og Birgitte Fink
Afbud: Anders Bo Hansen, Jeanne Jensen og Kate Lund Jensen
Dagsordenen fremgår af nedenstående referat.
1. Formanden indledte mødet med et par korte bemærkninger om mødet om
demokratieksperimentariet i Gislinge.
2. Arbejdet i lokalforum. Der blev konstateret et behov for en forretningsorden, som klart beskrev
arbejds- og ansvarsfordelingen for at øge troværdigheden overfor politikere, embedsmænd og
borgerne. Der blev fremlagt et forslag, som blev godkendt til indarbejdelse i et forslag til
forretningsorden, som ville blive drøftet på et kommende møde.
3. Hvad står Lokalforum for? Det blev fastslået, at Lokalforum også fremover skal være
kontaktleddet mellem alle borgere og kommunen. Med hensyn til mødet med arbejdsgruppen,
som arbejder for oprettelse af Foreningen Tølløse, blev bestyrelsen enig om at se, hvordan man
bedst kunne udnytte hinandens indsats uden at lægge hindringer i vejen for nye tiltag. Først og
fremmest måtte bestyrelsen høre, hvad initiativtagernes planer gik ud på.
4. Mødet den 11. april med Vej og Infrastruktur. Der var aftalt et møde og fremlagt en række
spørgsmål om planer, idéer og forslag. Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan man fra
Lokalforums side kunne komme videre. Det vigtigste var, at få nogle retningslinjer.*)
Ebbe Kring og Marina Wijngaard ville deltage.
*) se referat fra mødet

5. Dialogmøde om belysning af private fællesveje. Der var en del spørgsmål om den skrivelse fra
kommunen, som grundejerne på private fællesveje havde modtaget. Navnlig de meget små
veje med kun fire-fem grundejere følte sig i klemme i forbindelse med kravet om oprettelse af
en grundejerforening med alt hvad det medfører.
Beslutning: Lokalforums bestyrelse ville bede om et dialogmøde i maj.
Erling Hansen gør det fornødne.
6. Der var indgået en anmodning om støtte til en legeplads fra grundejerforeningen
Barnekowparken. Anmodningen kunne af flere grunde ikke imødekommes.
Erling Hansen ville sende svar.
7. Udbetaling af bevillingen til Tølløse Boldklub kunne nu sættes i værk. Arbejdet med banen er i
fuld gang.
Erling Hansen ville gøre det fornødne.

8. Lokalforums hjemmeside: Holbæk kommunen skifter til et nyt og måske nemmere
hjemmesidesystem.
Beslutning: Tølløse Lokalforum fortsætter på kommunens hjemmeside sammen med de øvrige
lokalområder. Kurt var villig til at gå på kursus igen.
Vi afventer det fælles system med infoskærme, som der arbejdes på.
Kobling til Tølløse web blev ikke drøftet.
9. Afsætningsbane ved Sejergårdsskolen på Vestergade: Trafiksikkerhedsgruppen var nået til
enighed om et forslag om en afsætningsbane. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen pr. e-mail
og Sejergårdsskolens ledelse fik denne godkendelse bekræftet i et følgebrev. Der var uenighed
om forløbet med godkendelse pr. e-mail.
Sagen ligger nu hos kommunen.
10. Henvendelse fra den almennyttige forening Udvej. Foreningen arbejder med en kombination af
beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere og byforskønnelse af lokalsamfund.
Foreningen har base i Jyderup, hvor den har ca. 200 samarbejdspartnere, bl.a. også det lokale
erhvervsliv.
Foreningen vil gerne oprette en base i Tølløse.
Bestyrelsen blev enig om, at det lyder meget spændende og måske kunne være svaret på et
gammelt ønske om bypedeller.
Erling Hansen ville besvare henvendelsen fra Kristine Korsgaard og aftale et møde.
11. Pladsen ved den Danske Bank og flagstangen.
Beslutningen: vi går videre med den centrale flagstang.*)
*) Kommunen har bevilget et beløb som bidrag til anskaffelse og tilladelsen er givet i forbindelse med
opsætning af juletræet.

12. Centerpladsen ved Brugsen.
Der foreligger et idéforslag, men foreløbig kan der ikke gøres mere, indtil kommunen er nået til
klarhed om salg af området og oprettelse af Centerforeningen. *)
*) På mødet den 11. april blev man dog enig om i det mindste at få beskåret ligusterbuskene og få ryddet op.

13. Operation Ren By gennemføres den 27. april. Lokalforum betaler øl/sodavand.
Maling af byens bænke: en fagmand har tilrådet kun at foretage en afrensning. Bænkene er
oliebehandlede. Sagen blev henlagt.
14.

Flagallé: bestyrelsen afventer tilbagemelding fra initiativtagerne i Byforskønnelsesgruppen. *)
*) der er hentet ca. 30 flagstænger fra den hedengangne flagallé, som blev opbevaret i Materielgården. Der skal
udpeges steder til at opsætte et par grupper på to-tre flag ved indfaldsvejene.

15. Mødet om stier : Tølløse lokalforum kan ikke deltage.
16. Hotelgrunden: Mødet den 1. april havde været en succes, og udkast og forslag kunne nu findes
på kommunens hjemmeside.

17. Demokratieksperimentariet. Der kommer et nyt møde i maj, hvor 1 medlem af hvert lokalforum
vil blive indbudt til at deltage.

18. Fodgængertunnellen: kommuneingeniøren, Erik Knudsen havde meddelt, at man ikke kunne
komme videre i forhandlingerne med Banedanmark. Løbet var kørt.
Trafikrevisionsrapporten fra Soderup var nu færdig. Spørgsmålet var, hvilke forbedringer den så
eventuelt ville kunne medføre for borgerne i Soderup.
0–0–0
Herefter fortsatte mødet kl. 20.00 med deltagelse af intitiativgruppen for Foreningen Tølløse,
Claus Engberg, Jens Algot, Ole Hansen og Mogens Andrasen .
Claus Engberg forklarede, at målet er at erhverve Danske Banks bygning og gøre den til
rammen om kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter med et bredt sigte over alle generationer.
.
Bygningen skulle blive et kulturhus eller måske snarere et mødested og samlingssted, der skulle
skabe større bevidsthed om, hvad vi selv kan i Tølløse og derved skabe et større fællesskab i
byen.
Bygningen måler 2 x 227 m2 og har derved sine begrænsninger, men initiativtagerne mente, at
den var stor nok til formålet.
Lakmusprøven ville være at sikre sig tilslutning blandt borgerne og det ville være
initiativgruppens næste skridt.
0- 0-0
Fortsættelse af mødet den 23. april
Til stede: Erling Hansen, Svend Åge Jørgensen, Marina Wijngaard, Per Larsen, Ole Olsen, Jeanne
Jensen, Kate Lund Jensen, Kurt Jensen og Birgitte Fink
Afbud: Anders Bo Hansen og Ebbe Kring,
Orientering fra formanden:
Erling Hansen havde modtaget en indbydelse til Lokalforums bestyrelse til den officielle
indvielse af den nye boldbane den 3. maj kl. 11.00
Der forelå endnu ikke en dato til dialogmødet om vejbelysning.
Genoptagelse af de punkter, som ikke blev færdigbehandlet på mødet den 8. april:
1. Marina Wijngaard og Birgitte Fink orienterede om mødet den 11. april )*
jf. bilag 1. Resumé.
Beslutning: Birgitte Fink ville udarbejde et oplæg til en henvendelse til kommunen/politikerne
om en opgradering af hele området omkring stationen og Hanken, så snart Banedanmark havde
afsluttet arbejderne.

Oplægget skulle sendes til bestyrelsen, som så kunne kommentere og stille forslag, inden det
blev sendt til politikerne.
2. Forretningsordenen.
Marina Wijngaard havde udarbejdet et forslag. Kurt Jensen havde udarbejdet en ændring til et
af artiklerne om samarbejdet mellem Arbejdsgrupper og bestyrelsen.
Beslutning: Kurt, Kate og Per ville se nærmere på forslaget og udarbejde et nyt.
3. Projekt Udvej: Erling Hansen ville foreslå et møde tirsdag den 6. maj. kl. 18.30 i Aktivitetshuset.

referent: Marina Wijngaard

Bilag 1.

Resumé af mødet den 11. april 2014
mellem repræsentanter for Vej og Infrastruktur og repræsentanter for Lokalforum
Tilstede:
Lene Krull, Morten Højland, Erik Knudsen og Mads Bjerg Jensen for kommunen og Birgitte Fink, Ebbe
Kring og Marina Wijngaard for Lokalforum.
Det overordnede spørgsmål: Lokalforums bestyrelse har brug for konkrete retningslinjer med henblik
på eventuel gennemførelse af de mange forslag.
Dette spørgsmål blev besvaret med udgangspunkt i følgende forslag, ideer og ønsker.
Flagstang på pladsen foran Danske Bank. Forslaget er godkendt samtidig med opstilling af byens
juletræ.
Planer for beplantning hhv. forskønnelse af pladsen må afvente Banedanmarks endelige overdragelse
og en ny ejer af bygningen vil måske også have nogle idéer. Foreløbig foreligger der en skitse. Der
skal i eventuelle forslag tages hensyn til oversigtsforhold, da pladsen ligger ved et trafikknudepunkt.
Om skråningerne ved Hanken: Banedanmark agter ikke at gøre mere ved dem, end der er gjort nu.
Her vil det kræve en samlet henvendelse fra Lokalforum til politikerne om en opgradering af
området. Den kunne passende fremsættes forud for den officielle overtagelse/indvielse.
Tølløsevej: Hvad angår vejbelægningen på Tølløsevej, så åbner kommunens kontrakt med Colas
mulighed for et nyt slidlag med ny markering af cykelstierne. Og det ville være godt at få det gjort, for
når kontrakten er udløbet, er det for sent og så er de penge tabt. Nu gik der rygte om ønsket om en
samlet forbedring/forskønnelse af vejen inklusive fortovene, uden at det var klart hvem der gik og
puslede med det projekt, ellers kunne Colas gå i gang. Lokalforums repræsentanter kendte ikke til et
sådant projekt. Det blev understreget at fortovene ikke er inkluderet i kontrakten. Hvis de skal
fornyes, bliver det en hel anden snak, for så skal fortovskanterne graves op og det koster.
Byporte: Byforskønnelsesgruppen under Tølløse Lokalforum havde udarbejdet et forslag til nye
byporte, men kommunen ønsker et ensartet indtryk ved indfaldsvejene til alle lokalområder, og dertil
kommer en række regler og bestemmelser om oversigt, ikke-distraherende skiltning, og afstand til
vejen for nyplantede træer, som gør det svært umiddelbart at gennemføre forslaget i dets
nuværende form. Selve byskiltene er trafikskilte (60 km) og henhører under kommunens
ansvarsområde. Kommunen vil nu gøre noget ved de forsømte byskilte (rengøring og opsætning af
nye skilte på Hjortholmvej). Yderligere skiltning (Byforskønnelsesgruppens forslag om en søjle) kan
sandsynligvis ikke tillades, da den anses for at være trafikmæssigt distraherende.
Centerpladsen: Lokalforum har igen rejst Centerpladsens triste og forsømte udseende, og også der vil
der blive gjort en indsats i form af beskæring og oprydning af det eksisterende anlæg. Det blev

desværre ikke afgjort, hvem der skal foretage den beskæring. Opstilling af et par bænke/borde er
tilladt.
Det er kommunens hensigt at sætte parkeringspladsen og selve torvet i udbud.
Det er i øjeblikket derfor ikke muligt at forbedre pladsen med en pænere beplantning. Det ville være
skønne spildte kræfter og midler, for der arbejdes med oprettelse af en Centerforening, som så skal
kunne komme med sine ideer med hensyn til pladsens fremtidige udseende. I lokalplanen spøger
også muligheden for, at der kan bygges midt på pladsen. Men ideforslaget til en smukkere plads
ligger der, og det kan der arbejdes videre på, så det kan blive taget op, når det er afgjort om pladsen
skal sælges.
Det grønne område ved Dalstrøget: kommunen arbejder på et forslag for området og vil forelægge
det for Lokalforum, så snart det er muligt. Dvs. at der er en udviklingsproces i gang, som vil kunne
gøre området til en oplevelse for borgerne. Banestien ville her kunne slå en bue hen over området,
hvad der ville gøre den mere attraktiv.
Hvad angår Banestien: Her er Banedanmark blevet lidt mere imødekommende med hensyn til
økonomien, men flere lodsejere har sat sig imod. Kommunen ønsker ikke at tvangsekspropriere. Det
vil kræve en ekstra indsats – måske fra Lokalforum? - for at finde ud af, hvad lodsejerne rent konkret
har imod banestien og på hvilken måde disse problemer eventuelt kan løses.
Renholdelse af kommunal ejendom ( navnlig indgang til biblioteket og den indre gård): kun pedellen
for skolen har adgang til den indre gård. Det henhører under ’Driften’ og sagen ville blive henvist til
den ansvarlige leder.
Marina Wijngaard
referent

