
 

 

 

                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 1. september 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 7. juni 2021 blev godkendt. 

 

2. Status økonomi 

Kjeld fremlagde foreningens regnskab for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. 

Vi har fra kommunen modtaget det årlige tilskud på 28.000 kr. samt et ekstra tilskud på 3.000 kr. 

Der er afholdt udgifter for i alt ca.15.000 kr., og årets resultat er således et overskud på ca. 16.000 

kr. Foreningens egenkapital er ved årets udgang på 45.758 kr. 

Det reviderede regnskab blev underskrevet af bestyrelsen, og det skal herefter fremlægges på 

generalforsamlingen til godkendelse. 

 

3. Opfølgning på Temamødet med Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse 

Der kom ikke konkrete udmeldinger fra kommunalbestyrelsen om mostbyggeriet. 

Kommuneplanen er vedtaget. 

Ifølge kommunen er der nok udstykningsmuligheder i Tølløse by. 

Flemming konkluderede, at det tilsyneladende er nemt at bygge i Holbæk, men noget vanskeligere i 

lokalområderne, og derfor kræves en aktiv medvirken fra Holbæk Kommune for at skabe rammerne 

for boligudviklingen i Tølløse, fx om dannelse af det gamle industrikvarter til boligområde.  

 

4. Status på arrangementet ”Frivillig fredag” 24. september 2021 i Tølløse 

Flemming orienterede om arrangementet. Der er ikke udsendt orientering til alle foreninger, fx 

kommunens lokalfora, og der er ikke andre, herunder Frivilligrådet, der aktivt tager del i arbejdet 

med arrangementet. 

Det afholdes den 24. september 2021, kl. 17.00-21.30 i Tølløsehallen. 

 

5. Cykelløb i Tølløse 

Flemming orienterede om, at vi fra kommunen var blevet opfordret til at arrangere ”en fest” i 

forbindelse med feltets gennemkørsel i Tølløse.  

Der skete imidlertid det, at man (arrangøren) uden nogen information herom havde omlagt ruten 

(pga kloakarbejdet på Kvarmløsevej) og droppet reklamekaravanen. 

Da vi på anden vis erfarede dette, blev ordren på et bestilt banner annulleret og andre ideer/tiltag 

blev stillet i bero. Der var til det pågældende arrangement lavet et større forarbejde, som langt hen 

ad vejen var spildt. 

Lokalforum er ikke tilfreds med at blive involveret på en sådan måde, og vi vil derfor fremover se 

på det aktuelle arrangement, og herefter tage stilling til eventuel involvering heri. 

 

6. Generalforsamling den 7. oktober 2021 

Der afholdes generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021 i No1. 



På valg er Gert H. Hansen, Claus Andersen og Birgitte Fink. 

Endvidere de to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. 

 

 

7. Gave fra Sparekassen Sjælland og Fyn 

Flemming orienterede om, at Sparekassen Sjælland og Fyn i forbindelse med en reception ved 

indvielsen af byggeriet på Mostgrunden helt uventet overrakte en gave til Fællesskab Tølløse og 

lokalforum ”for et godt og positivt arbejde for lokalområdet”. Gaven var på 100.000 kr., som de to 

foreninger må bruge, som de vil.  

 

En meget flot gave, som vi er utroligt glade for. En stor tak til sparekassen. 

 

Der var herefter en drøftelse af forskellige forslag til, hvad pengene kan bruges til. 

 

Der skal eventuelt udarbejdes et katalog over mulighederne i samarbejde med Fællesskab Tølløse. 

 

 

8. Deltagelse i konferencen om lokal udvikling 5. september 2021 

Flemming orienterede om konferencen. Der deltager i alt 5 repræsentanter fra vores lokalområde.  

 

9. Årets juletræstænding 

Claus Andersen og Gert orienterede om arbejdet med juletræstændingen.  

 

Claus oplyste, at der ikke vil være noget krav om terrorsikring, hvilket er en stor lettelse. 

 

Der var herefter en drøftelse af mulige emner til ”årets taler” ved arrangementet. 

 

10. Eventuelt 

Flemming orienterede om, at han havde modtaget en henvendelse fra kommunen om fjernvarme i 

Tølløse. 

For at opnå CO2 besparelse skal fjernvarmen være baseret på varmepumper, og en eventuel 

tilslutning vil være frivillig. 

 

Hvis og når det bliver mere konkret, vil vi afholde et borgermøde herom. 

 

Oplyste endvidere, at Venstre gerne vil deltage i en byvandring i lokalområdet. Anmodningen skal 

nok ses på den baggrund, at der snart er kommunalvalg. 

 

Frank orienterede om, at Vandværket havde afholdt reception i tilknytning til indvielse af den ny 

bygning. 

 

Der var bred enighed om, at arrangementet med indvielsen af Tølløse Fælled var en stor succes. 

Et fint arrangement, og der var stor ros til Flemmings tale til indvielsen. 

Der var også enighed om, at Fælleden viste sig velegnet til afholdelse af Tølløse Festival. Det var 

var også en succes. 

 

Blomsterkrukkerne pynter godt i hele byen, men hvad skal der ske til vinter. Vi kontakter 

Fællesskab Tølløse herom. 

 

Kjeld rejste spørgsmålet om etablering af en trafiksikkerhedsgruppe, der bl.a. kunne se nærmere på 

spørgsmålet om lukning af nogle mindre veje, ensretning af veje, samt den dårlige skiltning. 

Spørgsmålet kan eventuelt drøftes på mødet om lokal udvikling. Så må vi se, om der er interesse 



herfor. 

 

Kloakeringen på Kvarmløsevej er ikke sket på nogen god måde – trafikmæssigt. Vi vil anmode 

kommunen/Fors om et møde om de problemer, som det har medført for trafikafviklingen og vi skal 

også sikre, at veje og fortove efterlades i mindst samme gode stand, som før arbejdet blev 

påbegyndt. 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 

 

 


