
 

 

 

 

 

 

                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 7. september 2016, i Tølløse Aktivitetscenter. 

 

Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink,  Kjeld Sørensen, Lene Jørgensen, 

Thorsten Grenaae, Claus Andersen og Mogens Andreasen. 

 

 

Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Jens Algot, Fællesskab Tølløse og Kaj 

Erik Hansen, Holbæk Kommunes lokalrepræsentant. 

 

 

Referat 

Der var ikke bemærkninger til referatet fra forrige møde. 

 

 

1. Orientering fra borgermøde vedrørende cykelsti 

Flemming Sommer orienterede om borgermødet vedrørende cykelsti mellem Nr. Vallenderød og 

Ugerløse. 3 forskellige forslag blev drøftet, og der var en del indsigelser til forslagene. 

 

Konklusionen på mødet blev, at Holbæk Kommune arbejder videre med forslagene, og at der skal 

tages mest muligt hensyn til cyklisterne og deres sikkerhed. Og det gælder i særlig grad i 

tilknytning til cykelstien igennem Nr. Vallenderød. 

 

 

2. Oreinetering fra møde i FORS om fremtidige containerpladser i kommunen 

Gert Hansen orienterede om mødet og henviste til det udsendte oreinteringsmateriale fra  mødet. 

 

Det var principper om affaldsmodtagelse, der blev drøftet. Opdelt for private og erhverv. 

 

I store træk blev der peget på de løsninger, som eksisterer i dag. Der blev dog også peget på 

muligheden for placering af ”grønne øer” til ubemandet affaldsmodtagelse forskellige steder i 

kommunen. Endvidere en særskilt plads til sortering af affald inden aflevering på containerpladsen. 

 

Der alholdes nyt møde den 5. oktober 2016. 

 

Flemming Sommer foreslog, at der sendes artikler til pressen om pladsen og behovet herfor i 

Tølløse. Et offensivt træk, som et forsøg på at sikre bevarelsen af containerpladsen i Tølløse by. Der 

var enighed herom. 

 

 

3. Trafikforholdene omkring Tølløse Station 

Flemming Sommer orienterede om et møde med repræsentanter fra Vækst og Bæredygtighed i 

Holbæk Kommune om trafikforholdene ved Tølløse station efter dobbeltsporets etablering. 

 



Der mangler fortsat skiltning samt etablering af fodgængerovergange på hver sin side af sporene. Vi 

vil holde kommunen fast på at få forholdene ordnet. 

 

4. Opfordring fra Holbæk Kommune til at udvise påholdenhed året ud 

Der skal spares ca. 204 mio kr. på Holbæk Kommunes driftsbudget for næste år, og kommunen har 

defor udsendt brev om, at der skal udvises påholdenhed året ud med at afholde udgifter. 

 

Det kan formentlig ikke undgås, at lokalsamfundet også bliver påvirket af besparelserne. 

 

Der var enighed om, at Tølløse Lokal Forums dispositioner med allerede vedtagne projekter og 

beslutninger fastholdes. 

 

5. Beplantning omkring stationen 

Birgitte Fink oplyste, at der nu er givet tilladelse fra DSB – Ejendomme til at inddrage 5 P-pladser 

på Jerbanevej til beplantning. 

 

Bane Danmark skal også godkende projektet, og det ventes at ske senest medio oktober 2016. 

 

Der blev drøftet forskønnelse af rundkørslen samt evt. blomsterkumme ud for NO 1. 

 

Der udarbejdes  planer ultimo oktober og der skal være plantedag i november 2016. 

 

6. Planlægning af generalforsamling 

Flemming Sommer foreslog, at generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. oktober 2016, kl. 

19.00, hvilket der var enighed om. 

 

Flemming opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter på valg til at genopstille til 

arbejdet i bestyrelsen. Alle var villige til at genopstille. 

 

Der var enighed om, at der ikke skal være noget særligt tema i tilknytning til generalforsamlingen. 

 

Drøftelse om Holbæk Kommunes repræsentant fremover. Per Gjerrild forventes at indtræde i 

bestyrelsen. 

 

7. Planlægning af juletræstænding 

Juletræstændingen skal finde sted den 27. november 2016. 

 

Gert Hansen påtog sig arbejdet med planlægningen heraf i samarbejde med en repræsentant fra 

Fællesskab Tølløse (Helle). 

 

8. Rammesætning af borgermøde med Klima- og  Miljøudvalget 

omkring ”udviklingsplanerne i Tølløse og borgerinddragelse” 

 

Der påtænkes afholdt et borgermøde om udviklingsplanere i Tølløse i januar måned 2017. 

Der blev peget på mulighederne for at gamle industri- og handelsgrunde blev inddraget til beboelse 

og dermed også forskønnelse af  byen. 

 

Jens Algot orienterede om, at Fællesskab Tølløse er blevet bedt om at komme med en repræsentant i 

tilknytning til ændringer af kommuneplanen for erhversudvikling og bosætning. 

 

Der var herefter en længere drøftelse vedrørende mulighederne for udvikling af byen. 

 



Flemming Sommer vil udarbejde en rammesætning/struktur for et sådan møde med Klima- og 

Miljøudvalget/Vækstudvalget. Oplægget påtænkes drøftet i bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

 

9. Eventuelt 

Der var en drøftelse af henvendelsen fra SKVULP om inddragelse af lokalområderne i tilnknytning 

til arrangementet i Hollbæk by. 

 

Claus Andersen oplyste, at SKVULP ikke havde benyttet sig af de kontakter, som han havde henvist 

til sidste år (foreninger og Sejergårdsskolen). 

 

Der er ikke umiddelbar nogen interesse i at deltage i projektet, men Jens Algot orienterede om, at 

han havde nogle overvejelser om at markedsføre byen, som et sted med kultur. Jens påtænker  at 

udarbejde et oplæg om deltagelse i projektet og med betingelser for deltagelsen. 

 

Flemming Sommer giver tilbagemelding om, at Fællesskab Tølløse overvejer deltagelse i projektet. 

 

Velkomstmøde for nye borgere i Tølløse blev også drøftet. Enighed om, at et sådan møde afholdes,  

som en del af en torsdag-cafe. Det forventes at kunne afholdes i februar 2017. Kjeld Sørensen 

deltager i arbejdet hermed. 

 

Jens Algot orienterede om, at han påtænker at afholde et ”bystævne” for alle foreninger i byen. 

Der er flere områder, hvor foreningerne med fordel vil kunne gå sammen om opgaverne, herunder 

ikke mindst med kommunikation og annoncering mv. 

 

Pegede i den forbindelse på nyhedsbrevene fra Fællesskab Tølløse, der sendes ud til 4-500 personer. 

 

Flemming Sommer vil også gerne forbedre kommunikationen til borgerne om arbejdet i Lokal 

Forum. 

 

Connie Probst skal fremover have tilsendt referater fra bestyrelsesmøderne. Mogens og Claus 

aftaler nærmere herom. 

 

Flemming Sommer afsluttede mødet med en orientering om, at der var nogle problemer med unge 

mennesker og støj i tilknytning til vandværksstien. Han har aftalt med kommunen, at vi vil forsøge  

at løse problematikken lokalt. 

 

 

 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 


