
TØLLØSE LOKALFORUM

Generalforsamling
tirsdag den 23. oktober 2018
kl. 19.00 i NO 1

DAGSORDEN:
 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste tirsdag den 15. oktober 2018. De sendes på mail: 
Flemm.Sommer@gmail.com 

Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år  

På valg er:  

Kjeld Sørensen

Mogens Andreasen

Flemming Sommer

Alle er villige til genvalg.

2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år: 

På valg er Lene Jørgensen og Frank Kristensen. Begge er villige til genvalg. 

7. Eventuelt 

Tilstede fra bestyrelsen:
Flemming Sommer, Kjeld Sørensen, Claus Andersen, Gert H Hansen, Lene Jørgensen  og Mogens 
Andreasen, samt suppleanterne Lene Jørgensen og Frank Kristensen.
Desuden var der fremmødt en del 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 varslet ved annoncering mv.  

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 rejst spørgsmål om vedligeholdelse af tunnelen. Holbæk Kommune står for den løbende 
rengøring. Herudover har Lokalforum været i kontakt med de lokale skoler om elevernes brug af 
tunnelen og her kom der et forslag om, at skolerne i fællesskab kunne udsmykke tunnelen. Dette 
forslag vil Lokalforum støtte. I forhold til grafitti maling i jernbaneviadukten, så har Lokalforum 
forespurgt Bane Danmark om vi lokalt må fjerne grafitti på væggene. Det forslag blev afvist, men 
de lovede, at de vil løbende vil fjerne det. 

Forslag. En repræsentant for MRC (fjernstyrede biler) foreslog en tættere kontakt mellem de mange
foreninger, hvilket gav en god drøftelse om, hvordan man kan udvikler samarbejdsmulighederne 
foreninger imellem i Tølløse. En af udfordringer er begrænsninger i form af ressourcer og tid. En 
anden er kommunikationsmidler. Mails er ikke altid den optimale løsning, så der skal
overvejes andre muligheder, herunder Facebook samt den direkte personlige kontakt. De 
tilstedeværende foreninger tilkendegav, at initiativet til tættere samarbejde også skal komme fra 
foreningerne selv og ikke kun fra lokalforum.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabsrapport
Regnskabsrapporten blev gennemgået af foreningens kasserer Kjeld Sørensen.  

Regnskabet tager udgangspunkt i det beløb, der blev modtaget fra Holbæk Kommune pr. 1. juli
2017 på 39.259 kr. samt et tilskud på 28.000 kr., i alt 67.259 kr.

Efterfølgende er der modtaget tilskud for 2018, ligeledes på 28.000 kr. samt tilskud til pladsen foran
No1 på 40.000 kr. 
Altså indtægter på i alt 135.259 kr.

I  udgifterne indgår  et  beløb på 3.010 kr.  vedrørende tilflyttermødet  den 8.  juni  2017,  altså  før
regnskabsårets begyndelse, men først betalt efter regnskabsårets begyndelse. 

Herudover har der været afholdt udgifter i forbindelse med REN BY i 2017 og juletræstændingen
ved No1 i december 2017.

Der er ca. 116.000 kr. til rådighed, hvoraf 80.000 kr. er afsat til forskønnelse af pladsen foran No1.

Regnskabet er revideret den 27. september 2018.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:
Kjeld Sørensen

Mogens Andreasen

Flemming Sommer

Alle var villige til genvalg, og de blev valgt ved akklamation. 

Suppleanterne Lene Jørgensen (1.suppleant) Frank Kristensen (2.suppleant) var villige til genvalg. 

De blev begge valgt ved akklamation.

Bestyrelsen foreslog endvidere valg af 2 revisorer, nemlig Bo R. Hansen og Brit Eriksen. De blev 
begge valgt ved akklamation

Revisorsuppleant Dorthe Bundgaard blev også genvalgt ved akklamation.

7.  Eventuelt

Formanden takkede for det flotte fremmøde, og orienterede om, at Forse A/S har købt en grund i 
industrikvarteret til en ny containerplads. Det vil bl. a. betyde bedre pladsforhold end på den gamle 
plads, samt den yderligere forbedring, at haveaffald vil kunne afleveres 24/7 – på en såkaldt 
forplads, også når selve containerpladsen er lukket.

Nævnte endvidere, at Rødtjørnevej er i en meget dårlig forfatning, men at reparationen er udskudt. 
Det har sammenhæng med, at det er en privatvej, og at kloakering og reparation bør udføres i 
sammenhæng.

En repræsentant for MRC (fjernstyrede biler) foreslog en tættere kontakt mellem de mange 
foreninger, hvilket udløste en del meningsudvekslinger om samarbejdsmulighederne, herunder også
begrænsninger i form af ressourcer og tid. Kommunikationen er ikke optimal ved mails, så der skal 
overvejes andre muligheder. Herunder Facebook samt den direkte personlige kontakt. Det blev også
tilkendegivet, at foreningerne og ikke kun lokalforum skal tage initiativ til et tættere samarbejde.

Kirsten Andersen orienterede om, at pendlerklubben i samarbejde med andre pendlerklubber har 
fået lovning fra DSB om en større indflydelse på den fremtidige køreplan. Det betyder forhåbentlig 
en bedre togbetjening for rejsende til og fra Tølløse.  

Formanden rettede en tak til  bestyrelsen for et godt samarbejde. 

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

Referent                                                         Dirigent
Mogens Andreasen                                        Steen Bjerregaard Christiansen  


