
Tølløse Lokal Forum 

 
 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag, den 17. november 2020 kl. 19:00  

i Kulturhuset, No 1, Tølløsevej 1 i Tølløse. 

 

Til stede var: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Kjeld Sørensen, Claus Jørgensen 

og Frank Christensen. 

Endvidere deltog Jesper Knudsen under behandlingen af dagsordenens punk 2.  

Fraværende: Mogens Andreasen og Birgitte Fink.  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01.10.2020 (Mogens)  

2. Tølløse Fælled: Status på projektet ved Jesper Knudsen. Efterfølgende drøftelse om de 

kommende tiltag, herunder hvilke muligheder har Tølløse Lokalforum for at støtte projektet. 

3. Status økonomi. (Kjeld) 

4. Lokalplan for boligområde ved Peder Vævers Gård. Se referat fra Klima- og miljøudvalgets 

beslutning 03.11.2020 her 

5. Oplæg til henvendelse til Bane Danmark vedr. Kaninskoven (Kjeld) 

6. Status på at skaffe folk til at hjælpe med flagalle (Claus) 

7. Godkendelse af mødeplan for 2021 

8. Eventuelt. 

 

Referat:  

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01.10.2020 (Mogens)  

Følgende referater fra møder i Tølløse Lokalforum blev godkendt:  

Bestyrelsesmødet, onsdag, den 2. september 2020 

Generalforsamlingen, torsdag den 1. oktober 2020 og 

Konstituerende bestyrelsesmøde, torsdag den 1. oktober2020 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#b499e94b-5279-4552-9bc9-ee9e3811eb42


 

2. Tølløse Fælled: Status på projektet ved Jesper Knudsen. Efterfølgende drøftelse om de 
kommende tiltag, herunder hvilke muligheder har Tølløse Lokalforum for at støtte projektet. 

 

Projektet er godt i gang. Der plantes træer lørdag den 21. november 2020. Grusstierne er lavet 
og der pålægges yderligere et lag slotsgrus til foråret.  

Som et led i etableringen af ”Istidsruten” har Brorfelde Observatorium fået mulighed for at 
modtage et kunstværk i form af et solur udført i store sten. De har forespurgt om en placering på 
Tølløse Fælled vil være en mulige, som en del af  ”Istidsruten” der går gennem Tølløse.  Der er 
dialog med Brorfelde Observatorium om mulig placering på fælleden.   

Økonomi: Der er indsamlet over 100.000 kr. i gaver til træer og bænke. Hertil kommer 
donationen fra KT-vand på installation af vandforsyning til parken.  

Benyttelsesaftalen er næsten klar til underskrift. Kun enkelte mindre detaljer er under afklaring. 
Aftalen underskrives af Fællesskab Tølløse v/Jens Algot.  

Der lød en meget stor ros, anerkendelse og tak til Jesper Knudsen for arbejdet med etableringen 
af Tølløse Fælled.  

Tølløse Lokalforum vil gerne støtte projektet økonomisk på en eller anden måde, men afventer 
og ser, hvilke ønsker der står åbne, når projektet er kommet lidt tættere på mål.  

 

3. Status økonomi. (Kjeld) 

Der er i indeværende regnskabsår afholdt udgifter bl.a. til ny græstrimmer og supplerende 
planter til blomsterbedene, samt annonce til generalforsamlingen i Lokalforum. 
  
Aktuelt indestående i på vores konto i Sparekassen Sjælland er 21.588,20 kr., hvilket svarer til et 
forbrug på 8.112 kr. i indeværende regnskabsår.  
 

4. Lokalplan for boligområde ved Peder Vævers Gård. Se referat fra Klima- og miljøudvalgets 
beslutning 03.11.2020 her 

Projektet er indtil videre droppet, idet lokalplanen for området ikke er blev vedtaget af 
kommunalbestyrelsen. 

 

5. Oplæg til henvendelse til Bane Danmark vedrørende Kaninskoven (Kjeld). 

Der var bred enighed om, at det nok vil være nyttesløst at gøre mere i denne sag. Vi må nok 
erkende, at der er nok sådan Bane Danmark arbejder.  

 

6. Status på at skaffe folk til at hjælpe med flagalle (Claus). 

Der er i alt 6 personer, der har meldt sig til at hjælpe med opsætning og nedtagning af flag-alleen 
i Tølløse. Dette anses som værende tilstrækkeligt til at varetage opgaven.  

 

  

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#b499e94b-5279-4552-9bc9-ee9e3811eb42


7. Godkendelse af mødeplan for 2021 

Følgende datoer til bestyrelsesmøder m.m. i 2021 blev aftalt:  
Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19:00 
Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19:00 
Onsdag den 1. september 2021 kl. 19:00 
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19:30: Generalforsamling.  
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19:00 

 

8. Eventuelt. 

Juletræet er i dag opsat på pladsen foran No 1 og lyskæderne monteres allerede i morgen. Det 
forventes også, at lysene på træet tændes i morgen.  

 

Tølløse, den 17. november 2020 

Kjeld Sørensen.  

 


