
TØLLØSE LOKAL FORUM 

 
Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 7. juni 2021, kl. 19.00. 

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

Frank Christensen, og Mogens Andreasen. 

Fraværende: Birgitte Fink 

 

Formanden bød velkommen 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2021 blev godkendt. 

 

2. Status økonomi 

Kjeld gav en kort orientering om foreningens økonomi. Vi har fra kommunen modtaget et 

ekstraordinært tilskud på 3.000 kr. Tilskuddet er brugt til i samarbejde med Fællesskab Tølløse, 

at indkøbe rekvisitter m.v. til pleje og vedligeholdelse af de nye blomsterkummer i byen. 

På grund af Coronasituationen er der kun afholdt enkelte udgifter, og vi har derfor en 

kassebeholdning på 47.900 kr. Vi står foran en større udgift til renovering af byens flagallé. 

 

3. Planlægning af temamøde med Holbæk kommunes kommunalbestyrelse. 

Mødet er planlagt til 29. juni 2021 i No1. Vi afventer tilbagemelding fra Holbæk Kommune i 

forhold til temaer til drøftelse. Lokalforum har foreløbig to temaer som ønskes drøftet. Det er 

byudviklingen i lokalområderne, konkret i Tølløse, udvikling af området ved den gamle 

genbrugsplads og materielgård til et almen boligområde. Det andet tema er en drøftelse med 

kommunalbestyrelsen om markedsføringen af lokalområderne.  

 

4. Kommuneplan 2021 – høringssvar er offentliggjort 

Flemming orienterede om, at de øvrige lokalområder har argumenteret på samme måde som os, 

med hensyn til manglende byggegrunde i områderne. 

 

5. Planlægning af frivillig fredag den 24. september i Tølløse 

Flemming orienterede om, at halbestyrelsen gerne vil deltage i planlægningen af arrangementet. 

 

6. Opfølgning på rengøringsdag i april måned 

Kjeld orienterede om, at rengøringsdagen i Tølløse søndag den 18. april 2021 havde været en 

succes. Der kom rigtig mange mennesker, og der blev samlet i alt 3-500 kg affald. Herudover har 

skolerne også samlet affald. 

 

7. Tølløse 150 -års jubilæum 

Kjeld forestiller sig, at alle de normale arrangementer i 2024 bør/skal afholdes i lyset af jubuilæet. 

De øvrige foreninger skal inddrages i planlægningen af jubilæet. Eventuelt skal der dannes en 

gruppe, der skal stå for forberedelsen af aktiviteterne. 

 

8. Invitation til konference om lokaludvikling 5. september 2021 

Flemming orienterede om, at vi vil sende invitation til Ældrerådet, Fællesskab Tølløse, og 

idrætsorganisationerne for at få den bredest mulige dækning af de lokale interesser på konferencen. 

 

 



9. Kommende velkomstmøde 

Kjeld gav udtryk for, at velkomstmødet er et godt arrangement, som er blevet meget positivt 

modtaget af deltagerne. 

Det næste velkomstmøde afholdes i foråret 2022. 

 

10. Orienteringer 

a. beplantning af frugttræer i Tølløse 

Flemming gav en orientering om, at vi har modtaget en plan for beplantning i lokalområderne. 

Det drejer sig om 3 steder i Tølløse samt 1 sted i Soderup. 

I Tølløse er der allerede plantet nogle frugttræer. 

b. mail fra andre lokalfora omkring dialog med Holbæk Kommune (manglende høring/inddragelse) 

Flemming har modtaget en del mails fra de andre lokalfora, og de mange tilkendegivelser bekræfter 

den opfattelse, som vi også har givet udtryk for på mødet med kommunens repræsentanter, at 

lokalområderne oplever en mangel på høring og inddragelse. 

En mangel på dialog med kommunen – også inden en officiel høring iværksættes. 

 

11. Eventuelt 

Flemming oplyste, at han er blevet kontaktet af kommunen om kloakeringsarbejdet på 

Kvarmløsevej. Skiltningen er ikke hensigtsmæssig, og arbejdet generes af tung trafik. Det overvejes 

helt at lukke vejen i arbejdstiden. 

Projektudvalget for Lokalområderne vil gerne deltage i et arrangement i Tølløse – evt. 

juletræstændingen. 

Tennisklubben har ansøgt om tilladelse til etablering af baner til padeltennis. 

Der er konfirmation i byen den 19-20 juni, og der skal derfor flages. 

Kjeld oplyste, at Tølløse Festival fortsat planlægges afholdt - med 2x500 deltagere. 

 

Referent 

Mogens Andreasen 


