
 

 

 

                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 17. januar 2023, kl. 19.00 

Deltagere: Flemming Sommer, Claus Andersen, Gert H. Hansen, Claus Jørgensen, Kjeld Sørensen, 

Frank Christensen, Mette Olin og Mogens Andreasen. 

 

Formanden bød velkommen. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. november 2022 blev godkendt. 

 

2. Status på økonomien 

Kjeld gav en kort orientering om foreningens økonomi. Der er afholdt udgifter på i alt 5 446 kr., og 

kassebeholdningen er på 54.557 kr.  Det årlige kommunale tilskud på 28.000 kr. er ikke 

modtaget/indregnet i kassebeholdningen. 

 

3. Opstilling af kandidat til ANDELS repræsentantskab 

Kjeld orienterede om, at han havde modtaget en opfordring til at lokalforum skal være stiller for en 

kandidat til repræsentantskabet i Andel – inden den 20 januar 2023. 

Det blev aftalt, at Claus A. på hjemmesiden gør opmærksom på valget.   

  

4. Tølløse Stationsby – 150 år 

Kjeld orienterede om det forstående byjubilæum, herunder at de forskellige organisationer, der er 

anmodet om at deltage i udvalget, har udpeget deres repræsentanter. Udvalget er nedsat med i alt 6 

medlemmer. Første møde er fastsat til den 19. januar 2023.  

 

5. Ren by 

Kjeld og Frank orienterede om, at der endnu ikke er afholdt noget møde om arrangementet, som 

skal afholdes i uge 12. I Tølløse bliver det den 26. marts 2023. 

 

 

6. Trafiksikkerhed i Tølløse 

Mette og Kjeld informerede, at vi afventer et møde med Holbæk Kommune. Mødet bliver afholdt 

tirsdag den 28. februar. 

 

7. Fjernvarme i Tølløse 

Flemming orienterede om, at Holbæk Kommune sammen med Fors A/S har afholdt et videomøde 

om planerne for fjernvarme i kommunen. 

På mødet blev der givet en lang række informationer om planer, processer og tidsramme for 

projektet. 

Det kan på denne baggrund formentlig konkluderes, at det har lidt lange udsigter med projektet – 

tidligst i begyndelsen af næste årti. 

Der var ikke noget konkret om fjernvarme i Tølløse, men det skal først undersøges, om der er en 

tilstrækkelig tilslutning blandt borgerne. 

Det er kommunens/Fors A/S opfattelse, at fjernevarmeplanerne skal udrulles sideløbende i hele 

kommunen. 

 



8. Input fra borgerinddragelse til anvendelse af donation fra Sparekassen Sjælland-Fyn 

De forskellige forslag til anvendelse af de 100.000 kr. blev drøftet. 

Efter en længere drøftelse var der overvejende stemning for at beløbet bør anvendes til noget 

skulpturelt – et eller andet sted i byen. 

Spørgsmålet om anvendelse af beløbet skal også drøftes med Fællesskab Tølløse. Eventuelt 

samtænkes med byjubilæet. Lokalforum vil gerne takke alle som har kommet med forslag til 

anvendelsen af midlerne.  

 

9. Generationsskifte i bestyrelsen 

Til brug for drøftelse af dette dagsordenpunkt var det udsendt et materiale, som Tølløsehallens 

bestyrelse tidligere har gjort brug af, fra firmaet Ingerfair. 

Et godt materiale med mange relevante informationer og statements. 

Efter en drøftelse af problematikken vedrørende generationsskifte i bestyrelsen konkluderede 

Flemming, at det er vigtigt af finde en konkret person for hver af de medlemmer, der ønsker at 

stoppe, der så skal opfordres til at bidrage til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. Det er formentlig 

den mest effektive metode. Forslag drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

10. Pladsen ved butikstorvet  

Butikstorvet er kommunens plads og ansvar. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at torvet trænger til en fornyelse/forandring, men at lokalforum 

ikke skal involveres økonomisk. 

Aftalt, at Mette tager kontakt til kommunen med en opfordring til, i første omgang, at få etableret 

fliser på hele arealet i samme niveau. 

 

11. Eventuelt  

Holbæk Kommune har inviteret til et møde om udbygning af daginstitutionerne i Tølløse – som 

følge af, at der nu er flere børn i byen. (På mødet blev det oplyst, at der er kapacitetsudfordringer på 

pladser i både Tølløse og Vipperød områderne. Begge lokalområder påpegede vigtigheden af, at 

man kan få passet sine børn i lokalområdet og fx ikke skal kører til andre lokalområder, hvor der 

ikke er pladsmangel. Holbæk Kommune arbejder videre med de input der kom på mødet).  

 

Spørgsmålet om rammerne for afholdelse af juletræstænding var genstand for en drøftelse. Aftalt, at 

bestyrelsesmedlemmerne overvejer de drøftede justeringer, og at der senere tages en drøftelse 

herom. 

 

 

 

 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 

 

 


