
TØLLØSE LOKALFORUM

Generalforsamling
torsdag den 24. oktober 2019
kl. 19.00 i NO 1

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er Gert H. Hansen, Claus Andersen og Birgitte Fink
Alle er villige til genvalg
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
På valg er Lene Jørgensen og Frank Christensen
Frank Christensen er villig til genvalg. Lene Jørgensen ønsker at
stoppe
c. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen:
Flemming Sommer, Kjeld Sørensen, Claus Andersen, Gert H Hansen, Birgitte Fink og Mogens 
Andreasen, samt suppleant Frank Christensen.

Desuden var der fremmødt 21 borgere.

Formand Flemming Sommer bød velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent
Steen Bjerregaard Christiansen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved annoncering mv.  



2. Valg af referent
 Mogens Andreasen blev valgt.
                                                                                                                 
3.  Bestyrelsens beretning
Flemming Sommer aflagde beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år (se vedlagte bilag).

Jens Algot rettede på Fællesskab Tølløses vegne en tak til lokalforum for en kæmpeindsats og et 
stabilt arbejde. Understregede, at der hele tiden har været et rigtigt godt samarbejde mellem de to 
foreninger.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabsrapport
Regnskabsrapporten blev gennemgået af foreningens kasserer Kjeld Sørensen.  

Kjeld gav en orientering om hovedposterne i regnskabet for 2018/19.

Årets resultat blev et underskud på 546 kr. 
Udover det årlige tilskud på 28.000 kr.,  forventer vi  at  modtage ca 30.000 kr.  fra kommunen i
tilskud til forskønnelse af pladsen foran No1.Foreningens udgifter hertil er afholdt efter regnskabs-
periodens udløb.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Gert H. Hansen, Claus Andersen og Birgitte Fink.

Alle var villige til genvalg, og de blev valgt ved akklamation. 

Suppleant Lene Jørgensen ønsker ikke at genopstille,medens suppleant Frank Christensen var villig 
til genvalg.

Bestyrelsen foreslog Claus Jørgensen som suppleant i stedet for Lene Jørgensen.

Frank Christensen og Claus Jørgensen blev begge valgt ved akklamation.

Bestyrelsen foreslog endvidere valg af 2 revisorer, nemlig Bo R. Hansen og Brit Eriksen. De blev 
begge valgt ved akklamation

Som revisorsuppleant blev Kirsten Holm Iversen valgt ved akklamation.

7.  Eventuelt
En borger foreslog, at når borgmesteren flytter sit kontor til Tølløse, bør hun mødes med blomster 
og hjemmebag, så hun føler sig velkommen.

En anden borger pegede på trafikforholdene på Tadrevej, som er farlig at gå på, idet der køres meget
stærkt på strækningen. Pegede i den forbindelse på muligheden for at samarbejde med Lejre 
Kommune med henblik på at få etableret en fartbegrænsning på 40 km. i timen.



Dette indlæg gav anledning til en længere drøftelse af fartbegrænsninger, herunder også på 
Sønderstrupvej.

Formanden og dirigenten tilkendegav, at spørgsmålet om fartbegrænsning og ændringer heraf ligger
uden for lokalforums regi, og at der bør tages et borgerinitiativ over for politiet for eventuelle 
ændringer.

Der blev peget på det forhold, at Holbæk Kommune forfordeler Holbæk by i forhold til de lokale 
områder med midler til kultur og lign., idet der er bevilget 6 mio kr. til SKVULP de næste tre år.

Alle kan deltage i aktiviteterne i Holbæk, så det er vanskeligt at kritisere kommunalbestyrelsens 
prioritering.

Niels Laasholdt gav en orientering om sit arbejde som Tryghedsambassadør i Tølløse. Der henvises 
til vedlagte bilag.

Formanden blev rost for hans store indsats for byen.

Formanden takkede for det flotte fremmøde, og rettede en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde
gennem 5 år, hvor det fælles mål har været, at gøre en indsats for byen. 

Steen Bjerregaard Christiansen afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak for god ro og 
orden.

Referent                                                         Dirigent
Mogens Andreasen                                        Steen Bjerregaard Christiansen  


