
TØLLØSE LOKAL FORUM 

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 25. januar 2016 i Tølløse 
Aktivitetscenter. 
 

Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink, Kjeld Sørensen, Claus 
Andersen og Mogens Andreasen. 

Afbud: Thorsten Grenaae, Lene Jørgensen og Anders Bo Hansen 
 

Formanden bød velkommen. 

 

1. Referat fra forrige møde 

Der var ikke bemærkninger til referatet. 

 

2. Regnskab og budget 

Flemming gennemgik regnskabet for 2015. Tilskud på 28.000 kr. samt en overført opsparing 

på 64.500 kr. betød, at der var i alt 92.500 kr. til rådighed. 

Der har været driftsudgifter på i alt ca. 26.000 kr., hvoraf de ca. 20.000 kr. var til beplantning 

og bænke. 

 

Det betyder, at der overføres 66.500 kr. til 2016, hvor budgettet er på 94.500 kr. 

Der er budgetteret med 14.000 kr. i løbende driftsudgifter samt 50.000 kr. til tilskud til 

beplantning mv. omkring stationsområdet. Anskaffelse af inforskærme til 17.000 kr. samt et 

rådighedsbeløb på 12.800 kr. 

 

Budgettet blev vedtaget. 

 

3. Lokal Forum hjemmeside 

Efter en kort drøftelse var der enighed om, at principielt alt skal på hjemmesiden. 

 

4. Forholdene omkring Tølløse Station 

Flemming og Gert orienterede om, at der nu er gang i arbejdet. Trappen er færdigrepareret. 

 

Klima og Miljøudvalget holder den 26. januar 2016 møde i Tølløse, hvor udvalget også skal 

besigtige forholdene ved stationsområdet. Endvidere besigtiges også de trafikforhold, som vi 

tidligere beskrevet og anmodet om løsninger på. 

Gert deltager i mødet. Kurt Gjerrild har udarbejdet et godt materiale/præsentation, der 

beskriver hele forløbet med dobbeltsporet mv. 

Flemming orienterede endvidere om, at borgmesteren vil holde et møde med trafikministeren 

om dobbeltsporet samt de afledte ting, der endnu ikke er i orden. 

 

 



5. Bygruppen 

Birgitte fremlagde plantegningen om nedlæggelse af 5 p-pladser på Jernbanevej som følge af 

plantning af træer, samt om plantning af træer foran Borgerhuset. Planen er sendt til 

godkendelse i Holbæk Kommune. Der skal endvidere plantes slyngplanter ved viaduktens 

betonvægge. Der skal snarest indhentes 2 tilbud på entreprenørarbejdet i tilknytning hertil. 

 

Et tidspunkt for beplantningen kunne være den 30. april 2016. 

 

6. Evt. lukning af Tølløse - Høng/Slagelse jernbanen 

Flemming orienterede om de politiske drøftelser, der finder sted vedrørende en eventuel 

nedlæggelse af Høng-Tølløse jernbanen, primært som følge af de nedslidte skinner. 

Lokal Forum vil ikke blande sig i disse meget politiske overvejelser, men betinge en eventuel 

nedlæggelse af jernbanen med etablering af en ordentlig og tilstrækkelig kollektiv 

trafikløsning for de enkelte lokalsamfund. 

  

 

7. SKVULP 

Claus orienterede om mødet den 14. januar 2015, hvor der kun var fremmødt ganske få 

personer. 

Konceptet for Pinsefestivalen i Holbæk er lavet helt om – det skal ikke være en byfest for 

Holbæk alene. 

Det er Holbæk Teater, der står for arrangementet, og de vil gerne have en masse forskellige 

aktiviteter, som ikke må være for kommercielle. 

Tølløse kan evt. bidrage med musik – kor eller grupper, og SKVULP er derfor opfordret til selv 

at kontakte skolerne og lokalforeninger herom. 

 

 

8. Eventuelt 

Flemming orienterede om en artikel i NordvestNyt, hvor det nævnes, at der er overvejelser om 

nedlæggelse af containerpladsen i Tølløse. 

Der var enighed om, at Lokal Forum skal kæmpe for en bevarelse af containerpladsen. 

Flemming og Claus tager sig af denne opgave. 

 

Der var herefter en drøftelse af en gave i tilknytning til den officielle indvielse af bygningen, 

som Fællesskab Tølløse har erhvervet. Der var enighed om en gave på 20.000 kr. til brug 

for ”udendørs møblering” (2 bænke mv.) af pladsen foran bygningen. Gaven gives på den måde, 

at det er ”Bygruppen” der kan disponere over beløbet. 

 

Kjeld orienterede om, at der er anskaffet en ny vimpel. 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 


