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Referat fra bestyrelsesmøde,  tirsdag den 30. juni 2020  i No1.

Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Jørgensen, Kjeld Sørensen og Mogens 
Andreasen. 
Afbud fra : Frank Christensen, Claus Andersen og Birgitte Fink.

Formanden bød velkommen.

1. Økonomi -status
Kjeld gav en kort orientering om foreningens økonomi. Der er afholdt udgifter for i alt 133.440 kr., 
herunder ca.120.000 kr. til beplantning mv. foran No1. Vi har fra kommunen modtaget det årlige 
tilskud på 28.000 kr samt ekstra 20.000 kr. i tilskud til forpladsen. Kassebeholdningen er nu på 
29.906 kr. Det vil også med reduktion af nogle bankgebyrer mv. blive årets resultat.

2. Status på at skaffe folk til at hjælpe med flagallé
Claus A  har endnu ikke skaffet ekstra personer til hjælp med opsætnning og nedtagning af flagalle. 
Claus vil nu skrive til de personer, som tidligere har givet udtryk for, at de var interesserede i at 
deltage i dette arbejde.

Claus Jørgensen orienterede om, at der mangler nogle flagstænger, og han vil forsøge at skaffe 
nogle flere.

3. Frivillig fredag den 25.9.20
Flemming orienterede om, at frivillig fredag er blevet udsat til næste år.

4. Opsamling på borgermødet om folkeskov i Tølløse.
Flemming orienterede om borgermødet om folkeskov i Tølløse.

Det var et udmærket møde, men processen er ikke korrekt. Der er af kommunalbestyrelsen truffet 
beslutning om etablering af skoven, og der er således ikke tale om et borgermøde eller om, at 
Lokalforum bliver involveret/hørt inden beslutningen træffes.

Efter en drøftelse herom, var der enighed om, at vi bør tage problematikken op – evt. med 
lokalvalgte politikere, ved lejlighed.

Referent
Mogens Andreasen 

Efter bestyrelsesmødet var der et fællesmøde med Fællesskab Tølløse.

Jesper Knudsen gennemgik projektet om den ny bypark i Tølløse. Vil nu forsøge at 
igangsætte/gennemføre projektet med et budget på ca 50 pct. af det ideelle budget. Projektet 



afhænger af kommunens accept.

Der var efer følgende en drøftelse om temamødet med kommunalbestyrelsen mandag den 26. 
oktober 2020 i Aktivitetshuset.

Anders Larsen argumenterede for en strategi om, at vi gerne ser en styrkelse af markedsføringen af 
Holbæk Kommune med en professionel medarbejder, der kun har denne opgave. Bl. a for at gøre 
kommunen mere attraktiv og få flere til at flytte til kommunen. Medarbejderen skal således også 
beskrive det, som Tølløse gerne vil brandes for – som en del af Holblæk Kommunes branding af 
kommunen, som sådan. Der var enighed om denne strategi.


