
                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 1. september 2022 kl. 19.00. 

 

Deltagere: Flemming Sommer, Claus Jørgensen, Gert H. Hansen, Claus Andersen, Mette Olin, 

Kjeld Sørensen, Frank Christensen, og Mogens Andreasen. 

 

Formanden bød velkommen. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. maj 2022 blev godkendt. 

 

2. Status regnskab 

Kjeld orienterede om foreningens regnskab for perioden 1. juli 2021 – 30 juni 2022. Vi har 

modtaget det kommunale tilskud på 28.000 kr. Kassebeholdningen er på godt 60.000 kr. Der er 

afholdt enkelte udgifter, herunder bl.a. til indkøb af ny stander (vimpel). Regnskabet blev godkendt 

og underskrevet. 

 

Spørgsmålet om økonomi i tilknytning til anskaffelse af nye flagstænger med tilbehør – 30 - 40 stk. 

blev drøftet. Claus J oplyste, at en enkelt flagstang mv koster ca. 2.500 kr. Det skal derfor 

undersøges, om der i kommunen er nogle puljer, hvor vi kan ansøge om støtte til anskaffelsen. 

              

3. Tryghedsambassadør i Tølløse 

Formanden orienterede om, at Niels Låsholt, der har været tryghedsambassadør siden 2018/19, har 

meddelt, at han ønsker at stoppe p g a forventet fraflytning fra byen.              

 

Der var enighed om, at der skal udarbejdes et opslag på facebook – om hvem der vil/kan overtage 

opgaven som tryghedsambassadør. 

 

Niels anmodes om at udarbejde en beskrivelse af arbejdsopgaverne mv. 

  

4. Borgerinddragelse – forslag til anvendelse af gaven fra Sparekassen Sjælland -Fyn 

Formanden orienterede om de hidtidige overvejelser og forslag til anvendelse af gaven på 100.000 

kr. fra Sparekassen Sjælland -Fyn til lokalforum og Fællesskab Tølløse.  

De to bestyrelser bør nu snart beslutte, hvad gaven skal anvendes til.  

 

Formanden har udarbejdet et oplæg til et opslag på Facebook med opfordring til at komme med 

forslag til anvendelse af midlerne. Enighed om, at det straks iværksættes. 

 

5. Belysning på stenen i Fælleden 

Claus A orienterede om, at han forgæves har forsøgt at få et bindende svar fra kommunen om strøm 

til området. Formanden vil nu via sine kontakter forsøge at få et sådan svar. 

 

6. Juletræstænding  

Arrangementet afholdes den 20. november 2022, kl. 14.00. Claus A og Gert orienterede om, at det 

vil blive et udendørsarrangement, og at Sejergårdsskolen igen stiller op – musikalsk. 

Der blev drøftet mulige emner til at holde den årlige tale. Gert undersøger mulighederne. 

 

7. Trafiksikkerhed i Tølløse  

Mette og Kjeld vil inden længe invitere til et møde om trafiksikkerhed i byen. 

Orienterede desuden om et møde med kommunen om forbedring af forholdene ved afsætning af 



elever på ved Tølløse skole, hvor kommunen har afsat 900.000 kr. til forbedringer. Ved mødet blev 

også drøftet trafikforholdene på Vestergade. Det blev aftalt, at der foretages en trafikmåling i 

september 2022, og der afholdes efterfølgende et nyt møde med kommunen i november måned. 

 

8.Arealer i Tølløse by, som henstår ”ikke vedligeholdt”    

Mette orienterede om, at hun efter dialog med flere butiksejer, havde fået kommunen i 2021 til at 

fjerne hækken på torvet ved butikscentret. 

Der var herefter en drøftelse af mulighederne for en forskønnelse af torvet. Det 

er ”Centerforeningen” (butiksejerne omkring torvet), som har forpligtigelsen til at holde området, 

men problemet er, at der aldring er blevet dannet en sådan forening. Kommunen har heller ikke 

påtalt eller krævet, at den oprettes.  

 

Mette orienterede endvidere om, at det rekreative område ved Vestergade er kommunens ejendom. 

Der har været afholdt møde med kommunen, der har givet tilsagn om indretning af pladsen. Det 

kræver imidlertid, ar der er lokale kræfter, som er villige til at tage initiativ til indretning og indgå 

aftale om den fremtidige vedligeholdelse. En proces, som ligner den, som man har været igennem i 

tilknytning til etableringen af Tølløse Fælled. 

 

9. Bygherrens planer for arealet mellem Tølløsevej 1 og 3  

Claus A efterlyste en dialog med bygherren, bl. a. af hensyn til de fremtidige juletræsarrangementer. 

Boesen er arkitekt på projektet, men ikke bygherre. Vi afventer, at der kommer en nabohøring inden 

byggetilladelse kan gives.  

 

10. Generalforsamling 6. oktober 2022 

Formanden orienterede om, at generalforsamlingen afholdes den 6. oktober 2022, kl. 19, i No 1. 

I tilknytning til en drøftelse af spørgsmålet om eventuelt genvalg til bestyrelsen for de 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, var der enighed om, at vi nøje skal overveje, hvordan vi 

sikrer en fremtidig fornyelse/foryngelse af lokalforums bestyrelse. 

 

11. Orienteringer 

Formanden havde været til reception med den ny halbestyrelse og halbestyrer, og at han havde fået 

et rigtigt godt indtryk af intentionerne for den fremtidige drift af Tølløsehallen. 

 

Facebook -gruppen har nu 670 følgere, hvilket er meget tilfredsstillende. 

 

Kommunen har indkaldt til møde i mobilitetsgruppen. Mogens deltager. 

 

Det er formandens opfattelse, at det ikke er acceptabelt med en lang ventetid på 

færdiggørelse/asfaltering af Kvarmløsevej. 

Kjeld har talt med ingeniøren, der står for projektet, og han har bekræftet, at lokalforum vil blive 

inddraget, når arbejdet afsluttes. 

 

Arbejdet med nye paddelbaner ved Tølløse Tennisklub er igangsat, og de forventes klar til brug - 

med lys – sidst på efteråret. 

 

Der forventes afholdt et nyt borgermøde om Mostparken når lokalplanen sendes i høring. 

 

Formanden og Gert orienterede om dialogmødet med kommunen og de andre lokalområder i 

kommunen.  

Der er udarbejdet en god model for det fremtidige arbejde. Dialog med kommunen er ”vejen frem”, 

og den vil vi også fortsat benytte os af. 

Der er nyt møde den 5. oktober 2022. 



 

 

12. Eventuelt 

Kjeld orienterede om, at han fortsat vil følge op på ”kunst i det offentlige rum”. En del af byens 

kunstværker er ophængt i det ny Plejecenter Tysingehave. 

 

Claus J oplyste, at den gamle plads for sankthansbålets afholdelse – ude ved remissen – nu vil blive 

afviklet efter nogle naboklager. Træerne fældes, og området vil blive inddraget til markområde. 

Endvidere, at han har observeret, at flere private går rundt i byen og samler affald. Det er et godt og 

flot initiativ, som vi på en eller anden måde bør anerkende.  

  

 

 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 

 

 


