Tølløse Lokalforum
Referat fra
Bestyrelsesmødet tirsdag den 12. august 2014
i Aktivitetshuset

Til stede: Erling Hansen, Per Larsen, Ebbe Kring, Birgitte Fink, Jeanne Jensen, Anders Bo Hansen,
Svend Åge Jørgensen, Ole Olsen, Kate Lund Jensen og Marina Wijngaard.
Afbud: Kurt Jensen
Dagsordenen fremgår af nedenstående referat.
1. Meddelelser:
 Annoncen om mødet om privatvejsbelysning den 21. august var indrykket.
 Brev til politikerne om opgradering af området Stationen, Jernbanevej og Hanken var
sendt. Svar afventes.
 Der var modtaget meddelelse om en pulje på 150.000 dkr. fra Frivillig Holbæk.
 Fyraftensmøder var annonceret til den 13. og 27. august og den 10. sept.
 Der var indgået en skrivelse om Holbæk Arena. Foreninger m.m. blev bedt om deres
kommentar til COWI’s oplæg til funktionsbeskrivelse.
2. Episoden under PostDanmark Rundt
Erling gjorde rede for, hvad der var sket i forbindelse med byflaget i anledning af PostDanmark
Rundt.
Beslutning: Sagen måtte betragtes som afsluttet. Erling ville endnu en gang indbyde de ledende
kræfter i Fællesskabet Tølløse til en snak om viljen til samarbejde.
3. Debat- og informationsmøde om privatvejsbelysningen ville blive afholdt i Hestestalden.
Der er tale om et åbent møde, hvor alle kan deltage.
4. Trafiksikkerhedsgruppen:
John Harpøth har opfordret til, at lokalforaene får trafiksikkerhedsplanen at se, inden den
sendes til høring.
Brevet om afsætningsbanen på Vestergade, som blev sendt den 7. marts er fortsat ubesvaret.
Der skal etableres en fodgængerovergang ved trafiklyset på Sønderstrupvej, men der er opstået
et problem i forbindelse med udkørslen fra Goldkærgaard, som ligger alt for tæt på krydset.
Ejeren vil ikke give afkald på udkørslen/adressen på Sønderstrupvej og der ligger sagen. Indtil
videre bliver trafiklysene ikke aktiveret og det betyder intet fodgængerfelt.
Under dette punkt drøftedes også stierne i Tølløse Skov og Tysingestien
Ebbe Kring og Svend Åge Jørgensen havde haft et møde med skovfoged Gert Malmgren.
Det viste sig, at Malmgren ikke var bekendt med Sporet i Landskabet i Tølløse skov, men han
lovede, at forholdene ville blive bragt i orden. Arbejdet ville blive iværksat i løbet af
sensommeren/efteråret.

Der ville også blive placeret nye bænke og bord/bænkesæt.
5. Byforskønnelsesgruppen
Ebbe Kring ønskede at træde tilbage som formand for gruppen.
Det blev påpeget, at gruppen på et af sine møder i foråret havde besluttet at afvente
færdiggørelsen af dobbeltsporet, inden man fremlagde forslag om eventuel forskønnelse af
pladsen ved byflaget, Hanken og Jernbanevej.
Beslutning: Et møde i gruppen var derfor nu påtrængende, og Ebbe Kring blev opfordret til at
indkalde til et møde, hvor han så kunne oplyse medlemmerne, at han ønskede at træde tilbage.
Der måtte skabes klarhed om gruppens videre funktion. Den kunne ikke bare få lov at dø hen.
6. Dialogmøde/borgermøde med politikerne
Forinden skulle der indbydes til et åbent møde, hvor borgerne blev opfordret til at komme med
forslag/ideer til et tema.
Følgende blev foreslået: Tølløses fremtid som vækstby
Hvad har man politisk tænkt sig med Tølløse som den ene af de to vækstbyer?
Vækstudvalget havde nu arbejdet i et halvt år, og ville være interessant at vide, hvor langt de
var nået i deres overvejelser om udviklingen i lokalområdet.
Også Skovløberhuset (skovbørnehaven) kom på tale. Stedet ser forsømt ud og det varer ikke
længe inden det indbyder til hærværk. Hvem fører opsyn?
Beslutning:
Erling ville rette henvendelse til formanden for Vækstudvalget om mulighederne for et
dialog-/borgermøde.
Hvad angår Skovløberhuset: der skulle rettes henvendelse til kommunen om, hvem der var
ansvarlig for vedligeholdelsen af arealet og bygningerne. Og hvad var intentionerne med denne
7 mio.- bygning?
Punktet optages på listen over punkter til drøftelse med forvaltningen.
7. Påmindelse om Frivillig Fredag den 26. september.
8. Nyt om vejene i Soderup Vest.
Ebbe Kring og Erik Knudsen havde besigtiget forholdene, og Erik Knudsen ville indstille til
følgende tre muligheder:
 Fjernelse af autoværnet i tunnelen, så der kom plads til en fodgænger/cykelsti.
 Tunnel til Tadrevej, der hvor kommunen har et rodzoneanlæg.
 Overgang for enden af Tadrevej.
9. Lidtgodtparken
Matr. 6Ay ejes af kommunen. Her kunne der laves et grønt område.

Beslutning:
På grund af usikkerheden mht. Høbjerggaardudstykningen og dens udformning måtte en
lokalplan afventes.
(Bemærk: det giver ingen mening. Hvorfor kunne vi ikke i det mindste foreslå et grønt område,
når der nu ikke foreligger en lokalplan?)
10. Hotelgrunden og Høbjerggaardudstykningen – intet nyt.
Næste møde: onsdag den 3. september kl. 19.00 (fortrinsvis med deltagelse af repræsentanter for
Fællesskabet Tølløse).

Bilag
Bemærk: følgende uafsluttede punkter fra mødet i juni:

Flagning
Næste officielle flagdag: den 5. september for Danmarks Udsendte.
Forslag 1: et lille skilt, der oplyser hvad der flages for. Skal udformes som en metalholder, hvor
oplysningen let kan udskiftes.
Forslag 2: ikke kun flagning på de officielle flagdage og kirkelige helligdage, men også – på
anmodning – til personlige festdage – de meget runde fødselsdage.
Beslutning: Per ville undersøge, hvad skiltet skulle koste. Ellers var der enighed om dette
forslag. Forslag 2 måtte overvejes lidt nærmere.
Punkter til mødet med kommunens folk i august i lighed med aprilmødet?
 Flere ældre borgere har bedt om flere bænke med tilhørende skraldespande på den
lange vej fra Kvarmløse til Centertorvet.
Pris pr. bænk: ca 6000 kr. Placeringen bør imidlertid nøje overvejes, da fortovet ikke er
bredt nok.
 Planer for Centertorvet: Boesen lukker og derved forsvinder endnu en stor forretning
på Centertorvet. Det bliver usandsynligt, at de få tilbageværende forretninger/en
eventuel centerforening vil overtage torvet. Beskæring af bevoksningen?
 Vedligeholdelse af Hovstien?
 Vedligeholdelse af Skovløberhuset (bygninger og arealet)
 Vejen dertil?

