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DAGSORDEN: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

På valg er Kjeld Sørensen, Mogens Andreasen og Flemming. Alle tre er villige til genvalg 

b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

På valg er Claus Jørgensen og Frank Christensen 

De er begge villige til genvalg 

c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 

Tilstede fra bestyrelsen: 

Flemming Sommer, Kjeld Sørensen, Gert H Hansen, Mette Olin og Mogens Andreasen, samt 

suppleant Claus Jørgensen. 

 

Desuden var der fremmødt 12 borgere. 

 

Formand Flemming Sommer bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

 

1. Valg af dirigent 

Steen Bjerregaard Christiansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering mv. 

Steen orienterede om, at der skal afholdes skriftlig afstemning, hvis blot en enkelt ønsker dette. 

Dette var ikke tilfældet.  

 

2. Valg af referent 

 Mogens Andreasen blev valgt. 



                                                                                                                  

3.  Bestyrelsens beretning 

Flemming Sommer aflagde beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år (se vedlagte bilag). 

 

Der blev stillet spørgsmål om, hvornår der sker noget mere med den gamle Boesen – grund. Claus 

Jørgensen informerede om, at det videre forløb afventer beslutninger i Kommunen og Regionen, og 

at forsinkelsen formentlig skyldes overvejelser om den tidligere konstaterede forurening på 

grunden. 

 

Formandens oplysninger om bestyrelsens overvejelser om genrationsproblematikken gav anledning 

til en mere generel drøftelse herom, herunder flere forslag om, hvordan man eventuelt kan løse 

problemet. 

 

Kirsten Andersen orienterede om, at man den 16. november 2022 vil afholde en inspirationsaften 

med henblik på at tiltrække frivillige kræfter til Halbestyrelsen. De vil invitere alle foreninger mv. 

til mødet.        

 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen opbakning til, at ved en eventuel udstykning nord for Pilevej, 

at Pilevej vil kunne bruges af kommende beboer som adkomstvej for en kommende udstykning, 

men ikke af entreprenører mv. under etableringen af udstykningen. Forslaget begrundes med, at det 

seneste forslag til lokalplan på udstykningen, indeholder de boligtyper som mange beboer i Tølløse 

på flere borgermøder har efterspurgt.               

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

4. Regnskabsrapport 

Regnskabsrapporten blev gennemgået af foreningens kasserer Kjeld Sørensen.   

 

Kjeld gav en orientering om hovedposterne i regnskabet for 2021/22 

 

Af indtægter har der kun været det sædvanlige årlige tilskud på 28.000 kr. fra kommunen. Der er 

afholdt udgifter på i alt ca. 14.000 kr., og årets resultat er således et overskud på ca. 14.000 kr. 

Foreningens egenkapital ved årets udgang er på 60.003 kr.   

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 

Kjeld Sørensen, Mogens Andreasen og Flemming. Alle tre var villige til genvalg.  

De blev alle valgt ved akklamation. 

  

Bestyrelsessuppleanterne Frank Christensen og Claus Jørgensen blev begge valgt ved akklamation. 

 

Bestyrelsen foreslog endvidere valg af 2 revisorer, nemlig Bo R. Hansen og Brit Eriksen, samt 

revisorsuppleant Kirsten Holm Iversen. Alle tre blev begge valgt ved akklamation 

 

 

7.  Eventuelt 

Flemming orienterede om, at der er nu er udskrevet valg, og at der formentlig vil blive afholdt et 



vælgermøde i No1. Har endnu ikke hørt noget mere konkret fra kommunen herom. 

 

Kjeld Sørensen oplyste, at Ebbe Kring efterlyser frivillige grønne mænd/kvinder, som skal 

tilknyttes den nye Tølløse Fælled. Primært til pasning af de steder, hvor maskinerne ikke kan 

komme til. 

Steen Bjerregaard Christiansen afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak for god ro og 

orden. 

 

 

 

 

Tølløse, den 10. oktober 2022                                                         Tølløse, den 10.  oktober 2022  

Mogens Andreasen                                                                          Steen Bjerregaard Christiansen 

Referent                                                                                           Dirigent 

 

 

 

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt på bestyrelsesmøde     november 2022 i Tølløse 

Lokalforum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flemming Sommer                                       Gert H. Hansen                              Mogens Andreasen  

Formand                                                        Næstformand                                 Sekretær 

 

  

 

 

 

Kjeld Sørensen                                              Claus Andersen                            Mette Olin  

Bestyrelsesmedlem og kasserer                    Bestyrelsesmedlem                      Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

Frank Christensen                                           Claus Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant                                       Bestyrelsessuppleant 

 


