Tølløse Lokalforum
Referat fra
Bestyrelsesmødet onsdag den 25. juni
i Aktivitetshuset

Til stede: Erling Hansen, Marina Wijngaard, Per Larsen, Ebbe Kring, Birgitte Fink, Jeanne Jensen og
Kate Lund Jensen
Afbud: Anders Bo Hansen, Svend Åge Jørgensen, Kurt Jensen og Ole Olsen,
Dagsordenen fremgår af nedenstående referat.
1.

Meddelelser: der var indkommet følgende forslag:
 Arbejdsvejen mellem rundkørslen og Lunderød bevares og omdannes til en
cykelstiforbindelse til Lunderød. Derved undgås en del cykleltrafik på Hjortholmvej og
skabes forbindelse til Skimmede etc.
Forslaget sendes til kommunen.
 Et brev fra Lisa Hansen: forslag om ældreboliger på Trælasthandelens grund og forslag
om parkeringsforbud på Vestergade og parkeringsplads på den gamle skøjtebane hhv.
legeplads. Sendes til Trafiksikkerhedsgruppen.
 Flagstangen: den udvendige snor bliver rettet til indvendig. Vimplen kommer.

2.

Lokalforums målsætninger og opgaver fremgår ikke tydeligt nok af vedtægten.
Udsat til næste møde.
Jf.
Punkt 5 fra sidste møde: 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.

3.

Trafiksikkerhedsgruppen: forvaltningen mente ikke, at Lokalfora skulle inddrages i
trafiksikkerhedsplanen. Det er der protesteret imod, bl.a. fordi det er i modsætning til tidligere
tilsagn. Forhåbentlig bliver planen nu alligevel sendt til høring.
Brevet om afsætningsbanen på Vestergade, som blev sendt den 7. marts er fortsat ubesvaret.
Per ville bede Flemming Ellingsen om at rykke kommunen for et svar.
Kate rejste spørgsmålet om Møllevejs status. Det sidste grusede stykke er udkørsel fra hendes
garage. Hun har ikke kunnet få et klart svar fra kommunen om vejens status.
Det må fastholdes, at Møllevej er en vej (en af de ældste i byen) og ikke en sti.

Banedanmark har på eget initiativ lavet en opgang/sti fra Hanken til Vandværket. Ingen synes
at have ansvar for stiens vedligeholdelse.
Grundejerforeningen Glæemose har klaget over et stigende antal knallertkørere, som benytter
stien til terrænkørsel. Hvis stien fortsat skal være en offentlig sti, skal den afskærmes mod
mosen. Den øgede færdsel har også givet anledning til hærværk på borde/bænke og generelt
svineri.
Stierne i Tølløse Skov og Tysingestien er i dårlig stand og visse steder ufremkommelige.
Lokalhistorisk Forening har rettet henvendelse til Lene Krull, men der er ikke tale om blot en
oprydning. Stierne og Sporet i landskabet skal nærmest reetableres. Også Hovstien mellem
Kvarmløse og Åstrup er ved at forsvinde igen.
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.
Beslutning:
Punkterne samles med behørig dokumentation og der anmodes om et møde med
kommunens folk i begyndelsen af august i lighed med april mødet.
Per tager billeder af stierne i skoven.

4.

Nyt fra Byforskønnelsesgruppen. Intet.
Stationsområdet: Der var udarbejdet et udkast til anmodning om midler til opgradering af
stationsområdet, Hanken, Runddelen og Jernbanevej. Brevet blev godkendt.
Beslutning:
Erling sender brevet til byrådet, med kopi til Erik Knudsen og Lokalrådskonsulenten.

5.

Informationsmødet om Hotelgrunden finder sted den 2. juli i Aktivitetshuset.
Lokalforum har sørget for annoncering.

6.

Mødet den 30. juni om demokratieksperimentariet var fremrykket til den 26. juni.
Der ville bl.a. blive talt om et forslag om borgerbudgettering.

Ingen af de tilstedeværende kunne deltage med så kort varsel.
I øvrigt havde Grundejerforeningen Glæemose fået udvirket et møde med kommunen
om privatvejsbelysning den 21. august. Adgang: kun for denne grundejerforenings
medlemmer.
7.

Frivillig Fredag ville blive afholdt den 26. september.
Foreløbing ingen planer om deltagelse.

8.

Hjemmesiden: kommunen havde igen uden videre varsel lukket Tølløse Lokalforums
hjemmeside i forbindelse med udarbejdelse af en ny hjemmeside for hele kommunen.
Løsningen er ekstremt utilfredsstillende. En selvstændig hjemmeside bør igen
overvejes.

Da webmasteren ikke kunne deltage i mødet, blev det besluttet at afvente hans
holdning til sagen. Formanden ville imidlertid forhøre sig hos Claus Andersen
(tølløse.web) om prisen på en hjemmeside eller et link.
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.
9.

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.

10.

Diverse:
Beslutning: Der blev udskrevet en navnekonkurrence for pladsen foran den Danske Bank.
Forslag skulle indsendes/afleveres hos Kate. Vinderen ville få 2 flasker rødvin.
Bypedellerne i Jyderup er lukket.

11.

Næste møde:
Møde med forvaltningen (jf. punkt 3 og 4) i august. Der anmodes om mødet umiddelbart efter
skoleferien.
Næste møde: den 29. august. (evt. åbent møde)

