
Tølløse Lokal Forum 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.00 – 21.00.  

Tølløse Aktivitetscenter, Bytorv 1, Tølløse  

Til stede var:  

Anders Bo Hansen, Birgitte Fink, Flemming Sommer (formand), Gert H. Hansen, Kjeld Sørensen, Lene 

Jørgensen. 

Afbud fra Claus Andersen, Mogens Andreasen. Thorsten Grenaa. 

Gæst: Erik Jensen, (under punkt 2). 

 

Referat:  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. januar 2016. (Flemming) 

Godkendt.  

2. Orientering om etablering af cykelstien fra Nr. Vallenderød til Ugerløse. Erik Jensen, som 

sidder i følgegruppen som repræsentant for Tølløse Lokal Forum, kommer og fortæller 

om hvornår de går i gang med etableringen af cykelstien. (Flemming og Erik)  

Tidsplanen forventes at være følgende:  

12. maj 2016 licitation med entreprenører 

18. maj 2016 godkender Byrådet endeligt stiens gennemførelse 

1. juni 2016 opstart på anlægget.  

Først i december 2016, færdig til asfaltering, evt. i forår 2017 i tilfælde af tidlig vinter.  

Erik Jensen gav en grundig gennemgang af det historiske forløb og de ”knaster”, der 

undervesj skulle løses. (Notat med Eriks stikord er vedhæftet dette referat) 

Stor tak fra Lokalforum til EJ for engagement og indsats i følgegruppen.  

I forhold til de sidste ”knaster” omkring cykelstien endelige placering i gennem Nr. 

Vallenderød, vil Lokal Forum på det kraftige opfordre til, at der mest muligt tages hensyn til 

de bløde trafikanter. 



3. Orientering fra Bygruppen.  Arbejde med etablering af beplantning på Jernbanevej er 

udsat pga. manglende tilladelse fra Bane Danmark. Drøftelse af ny tidsplan for 

beplantningen (Birgitte) 

I forløbet er det blevet afdækket, at p-pladserne langs banen på Jernbanevej ikke ejes af 

kommunen, men af DSB, som imidlertid har lejet arealet ud til Bane Danmark i forbindelse 

med etableringen af dobbeltsporet på Nordvestbanen.  

Det anses for overordentligt sandsynligt, at vi får lov til at etablere beplantningen til 

efteråret i 2016.  

Pladsen foran Nr. 1 indgår som en del af beplantningsprojektet.  

 

4. Containerpladsen i Tølløse.  Vi har fået afslag på aktindsigt fra FORS, men tilsagn om 

dialog og inddragelse.  Drøftelse af de videre tiltag på FORS i forhold til at beholde 

pladsen i Tølløse. Korrespondancen med FORS er vedlagt som bilag 1. 

På baggrund af udfordringerne med aktindsigt, foreslås at FORS inviteres til et møde i 

Lokalforum.  

Det må formodes, at området med den nuværende containerplads tænkes anvendt til en 

eller anden form for boligområde.  

Lokalforum vil gøre meget opmærksom på, at borgerinddragelse, herunder udtalelse fra 

Lokalforum, skal indgå i planlægningsprocessen forud for eventuelle ændringer.  

Vi presser på for at få et møde med FORS for at blive inddraget i overvejelserne om en 

eventuel fremtidig flytning/placering af containerpladsen i Tølløse.  

5. Drøftelse af udbygningen af boliger i Tølløse. Hvilken plan sker det efter? (Birgitte).  

Hvad sker der planmæssigt i Tølløse?? 

Lokalforum ønsker at invitere Holbæk Kommunes Klima- og Miljøudvalg til en drøftelse af 

de fremtidige planer. Formanden for udvalget er John Harpøth  og Ole hansen er også 

medlem af udvalget.  

Temaet for mødet er ”Udviklingsplanerne i Tølløse og borgerinddragelse” 

 

6. Ansøgning om tilskud til indkøb af ekstra flag og holder til byens flag alle`. Ansøgning 

vedlagt som bilag 2. Der vil til mødet forelægge et prisoverslag. (Flemming) 

Inden for en ramme på 10.000 kr. excl. moms kan der indkøbes /fremstilles holdere, 

stænger og flag til flagalléen i Tølløse.  



Lene går videre med indkøb og anskaffelserne.  

Stor tak til alle medvirkende for stort engagement i flagalléen på hovedgaderne i Tølløse.   

7. Eventuelt 

- Jordkørsel på Eriksholmvej. Lokal Forum har fået henvendelse vedr. borgermøde vedr. 

jordkørsel påtænkt i Algestrup. Henvendelse er videresendt til Nyby Bylav som deltog i 

mødet. 

- Stiområdet mellem banen og Glæemoseudstykningen udnyttes til ”samlingssted” for 

unge mennesker. Beboere i området anbefales at kontakte SSP-ordningen (Jeppe 

Pilegaard Madsen, tlf. 7236 2908) 

- Flemming blev ”forsynet” med flere gode input til præsentation af lokalområdet på ny 

kommunal hjemmeside, som skal tiltrække nye borgere til kommunen.  

- Tølløse Plejecenter har inviteret til rejsegilde den 2. juni 2016 kl. 13:00. Gert og evt. 

Mogens deltager som repræsentanter for Lokalforum.  

- Anders Bo Hansen stopper som skoleleder på Elverdamsskolen og takkede for godt 

samarbejde med Tølløse Lokalforum. Anders går på pension pr. 1. august 2016 i 

forlængelse af de ændrede skoledistrikter. Per Gjerrild bliver ny skoleleder for 

”Kildedamsskolen”. Hvem der repræsenterer skolen fremover i Lokalforum er uafklaret.  

Tak til Anders Bo for stor indsats som Kommunens repræsentant i Lokal Forum de seneste 

år.  

Næste møde er onsdag den 7. september 2016.  

Bilag: Notatark fra Erik Jensen.  

 

 

 

Referat v/Kjeld Sørensen.  

11. maj 2016  

 

 

  



Bilag 1. Korrespondance med FORS om aktindsigt. 

15. februar 2016: 

Til 
FORS A/S 
 
Med henvisning til offentlighedsloven skal jeg på vegne af Tølløse Lokal Forum bede om aktindsigt i de 
dokumenter, analyser, beregninger og lignende der omhandler en eventuel lukning af Tølløse Contrainerplads. 
Som vi kan læse i dagspressen, så skulle sagen havde været behandlet på bestyrelsesmøde i december 2015. Vi 
skal også bede om aktindsigt i det materiale der skulle været behandlet på bestyrelsesmødet samt materiale der 
begrunder udsættelsen fra bestyrelsesmødet. 
 
Endelig skal vi anmode om at få tilsendt opgørelser over besøgstallene på de seneste 3 år på contrainerpladserne 
i Holbæk Kommune, opdelt på de enkelte pladser.  
 
Jeg skal bede om, at hvis der er dokumenter der ikke er omfattet i ovenstående, men vil være oplysninger som er 
relevante i forhold til sagens oplysning, skal jeg anmode om at disse udleveres, jfr Meroffentlighedsprincippet pgf 
14. 
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så kan jeg kontaktes pr mail eller telefon. 
 
Jeg ser frem til at modtaget materialet senest om 7 hverdage, jfr pgf 36 i Offentlighedsloven. 
 
 
På vegne af Tølløse Lokal Forum 
 
Flemming Sommer 
Formand  
Dalstrøget 27 
4340 Tølløse  
Tlf. 5135 7131 

 
Kort om Tølløse Lokal Forum: 

            

Stk. 1. Tølløse Lokalforums er et informerende og koordinerende led mellem kommunalb                    

                                                                                          . 

Stk. 2. Lokalforum er kommunalbestyrelsens lokale dialogpart, som involveres aktivt i lokalsamfundets 

udvikling og medvirker til politikudvikling. 

                                                                                             

Stk. 4. Tølløse Lokalforum er dialogpart med Holbæk kommune. 

 

17. marts 2016: 

Kære Flemming Sommer 

Du har søgt om aktindsigt i materiale om vores genbrugspladser, der er blevet behandlet i den daværende 

Holbæk Forsyning A/S bestyrelse. Du har søgt aktindsigt efter offentlighedsloven, men vi har vurderet at 

Miljøoplysningsloven også er gældende for det materiale, du efterspørger. Da vi har behandlet din ansøgning 

efter Miljøoplysningsloven følger vi Offentlighedsloven fra 1985 og vores henvisninger til paragraffer er 

altså til denne version (markeret med OFL85). Det følger af Miljøoplysningsloven, at man skal bruge den 

gamle Offentlighedslov. 



Med i denne mail er denne tekst er de materialer som vi kan give dig indsigt i.   

Din ansøgning omfatter interne arbejdspapirer, der er beregnet for en selskabsbestyrelses arbejde. Som 

udgangspunkt giver Offentlighedsloven ikke ret til aktindsigt i interne arbejdspapirer (OFL85 § 7). 

Vi har dog alligevel vurderet, at du kan få aktindsigt i de dele af bestyrelsens beslutning, der handler om den 

sag du søger indsigt i og har beslutningskarakter (OFL85 § 4). Vi har givet afslag på aktindsigt vedr. en 

enkelt passus der indeholder overvejelser af foreløbig karakter, og som derfor er undtaget for aktindsigt. 

------------------------------------ 

Beslutning fra Holbæk Forsyning A/S bestyrelsesmøde 10.12.2015 

Det er et grundigt udarbejdet analysemateriale. Materialet foreslås udvidet med en analyse om etablering af 

en ekstra genbrugsplads i det nordvestlige område i Holbæk Kommune. (afsnit udeladt). Dette for at 

fastholde det høje serviceniveau på genbrugspladserne og sikre fremtidssikrede genbrugspladser. 

Den endelige beslutning skal foretages i Fors A/S 

----------------------------------------- 

Materialer, hvor du har fået afslag på aktindsigt 

Indstillingen til bestyrelsen har karakter af foreløbige overvejelser og er derfor undtaget for aktindsigt. 

Hvad angår øvrige materialer til brug for bestyrelsens arbejde, så omhandler de forretningsforhold jf. OFL85 

§ 12, stk. 1, nr. 2 og vi vurderer at offentliggørelse kan have væsentlig økonomisk skadevirkning for Fors 

A/S, 

Da der er tale om aktindsigt efter miljøoplysningsloven, vil et afslag på aktindsigt kunne påklages til Natur- 

og Miljøklagenævnet, jf. miljøoplysningslovens § 4a. 

Vi har noteret os, at der er et stærkt ønske om at have en genbrugsplads i Tølløse og et ønske om at blive 

inddraget i arbejdet fra jeres side. Som det er fremgået i pressen, så bliver det først på et tidspunkt inden 

sommeren, at bestyrelsen i Fors A/S skal have med sagen at gøre. Vi overvejer lige nu, hvordan og i hvilken 

form vil kan inddrage interessenterne i forbindelse med det videre analysearbejde, der skal danne grundlag 

for bestyrelsens drøftelse. I vil naturligvis blive orienteret herom. 

Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål om 
  
Med venlig hilsen 
  
Kim Forum Jacobsen/30 10 36 25 
Presse- og medieansvarlig 

 

27. marts 2016: 

Til Kim Forum Jacobsen 

FORS A/S 
  

  
Tak for svaret på Tølløse Lokal Forums henvendelse omkring aktindsigt. 
  

http://dk.linkedin.com/in/kim4rumjacobsen


Jeg er dog overrasket over afslaget på aktindsigt og særligt begrundelserne herfor. Det er svært at 

se, at oplysninger om fx. besøgstal på containerpladsen i Tølløse kan indebære, 

at en offentliggørelse vil have væsentlig økonomisk skadevirkning for Fors A/S. 

  

Tølløse Lokal Forum vil dog ikke i første omgang klage over den manglende imødekommelse af 

anmodningen om aktindsigt, idet vi har noteret os, at FORS A/S vil "inddrage interessenterne i 

forbindelse med det videre analysearbejde". Vi betragter Tølløse Lokal Forum som en af 

interessenterne og ser frem til at indgå i drøftelserne omkring containerpladsen i Tølløse. 

  

Venlig hilsen 

Flemming Sommer 

Tølløse Lokal Forum 

 

30. marts 2016: 

Kære Flemming Sommer 
Tak for dit svar. Jeg noterer mig dine indvendinger og især din bemærkning om oplysninger om besøgstal. 

Jeg har henholdt mig til en branchenorm, hvor man ikke oplyser den slags, og hvor det som udgangspunkt 

antages at alle driftsoplysninger er forretningsfølsomme. Jeg kan dog godt se dit argument, og jeg vil 

undersøge muligheden for simpelthen at offentliggøre netop disse tal. Det er ikke en beslutning jeg kan tage 

selv, så der går lige nogen tid. 
  
Jeg har viderebragt dit og dermed Tølløse Lokalforums, ønske om at blive inddrage i det videre arbejde 

omkring genbrugspladsernes udvikling. Jeg har ikke pt. Kendskab til hvordan – eller hvornår – der sker 

noget i sagen, så jeg kan desværre ikke give jer en tidsramme. Du har mine kontaktdata og du og I er altid 

inviteret til at ringe eller skrive og spørge, hvor langt vi er i processen. 
  
   
  
Med venlig hilsen 
  
Kim Forum Jacobsen/30 10 36 25 
Presse- og medieansvarlig 

 

  

http://dk.linkedin.com/in/kim4rumjacobsen


Bilag 2: Ansøgning om tilskud til flag mv. til byens flag allê 

 

Fra: Knud Lennart Skov-Hansen <lennart.skov.hansen@gmail.com> 
Dato: 26. april 2016 kl. 08.47.05 CEST 
Til: 59186357@tdcadsl.dk 
 
Emne: Flag og rør 
 
 

Hej Flemming 
 
Jeg har været flagopsætter i Tølløse fredag og søndag - og fortsætter 
formentlig fremover. 
 
Det ville hjælpe gevaldigt på symmetrien af opsatte flagstænger og  
pynte i byen, hvis vi fik bare 5 flag mere! . 
 
Derudover er der brug for at få renset huller til flagstængerne, 
udskiftet enkelte rør og fabrikeret tilsvarende nye 
 
Iflg. Carsten Jørgensen, Hjertebjerggård, som er den der vedligeholder 
og opbevarer flagene, så har "smeden"?  allerede lavet rør til tre 
flag på hjørnet over for Nr. 1. Samme smed kunne evt. lave nogle flere 
af slagsen og jeg er sikker på at Claus vil hjælpe med at udskifte 
rør, grave huller mv. 
 
Dette bare til din information og overvejelse for Lokalforum. Hvis du 
har brug for flere oplysninger kan du evt. kontakte Claus Jørgensen. 
 
Venlig hilsen 
Lennart 
 
Fra: Knud Lennart Skov-Hansen <lennart.skov.hansen@gmail.com> 
Dato: 29. april 2016 kl. 07.46.46 CEST 
Til: claus <claus@hjertebjerggaard.dk> 
Cc: 59186357 <59186357@tdcadsl.dk> 
Emne: Flag mv 

Hej Claus 
 
Jeg har talt med Flemming Sommer fra Lokalforum. 
 
Der skal være møde den 12.maj i Lokalforum og Flemming er positiv over 
for at medtage følgende forslag til bestyrelsen: 
 
1. Indkøb af 5 flag 
 
2. Fabrikation af 10 rør 
(5 til de nye flag og 5 til at sætte i flaghuller hvor der ikke er rør 
eller rør skal udskiftes) 
 
3. Opsætning og udskiftning af rør. 
 
 
Kan du nå lave et prisoverslag og sende til Flemming så han evt. kan 
nå at få det med til bestyrelsesmødet? 
 
Venlig hilsen 
Lennart 
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