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DAGSORDEN: 

  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste tirsdag den 18. oktober 2016. De sendes på mail: 

Flemm.Sommer@gmail.com 

 Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne for Tølløse Lokalforum. Ændringerne er 

redaktionelle præcisering vedrørende foreningens økonomi. 

6. Valg: 

Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år  

På valg er:  

Gert H. Hansen 

Claus Andersen 

Birgitte Fink 

Alle er villige til genvalg 

 

2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år: 

På valg er Lene Jørgensen og Thorsten Grenaa. Lene er villig til genvalg. Thorsten ønsker derimod 

at stoppe. 



7. Eventuelt 

 

Tilstede fra bestyrelsen: 

Flemming Sommer, Kjeld Sørensen, Claus Andersen, Gert H Hansen, Lene Jørgensen  og Mogens 

Andreasen. 

 

Desuden var der fremmødt 7 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.   

 

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). 

 

Under henvisning til gode erfaringer fra en mindre by i Sverige blev det foreslået, at der udskrives 

en konkurrence om pyntning af byen til jul. En juleudsmykning med masser af belysning vil også 

kunne blive en attraktion for byen. De enkelte husejere mv. skal selv forestå udsmykningen. 

 

Det vil også medvirke til, at borgerne får mere ”ejerskab” til byen. 

 

Der blev peget på manglende cykelsti på en strækning af Kvarmløsevej. 

 

Flemming Sommer orienterede om, at spørgsmålet tidligere er blevet rejst, og at det ikke er muligt 

at etablere en særskilt cykelsti på grund af, at vejen er for smal. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

4. Regnskabsrapport 

Regnskabsrapporten blev kort gennemgået af foreningens kasserer Kjeld Sørensen.   

 

Omtalte de væsentligste omkostninger i året, hvilket har været til beplantning med 28.000 kr., og til 

et velkomstmøde for nye borgere i byen med ca. 7.000 kr. 

Der er pr. 30. jumi 2017 en kassebeholdning på ca. 36.000 kr. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag, men bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændringer. 

 

Forslagene til vedtægtsændringer skal ses på den baggrund, at Tølløse Lokalforum er blevet om-

dannet til en forening, således at vi fortsat kan modtage tilskud fra Holbæk Kommune. 

Det betyder, at vi selv skal forstå betaling af udgifter samt aflægge regnskab. Vi skal udpege en 

kasserer samt sørge for revision af regnskabet. Endvidere skal det revidere regnskab godkendes på en 

generalforsamling. 



Bestyrelsen foreslår endvidere en ny definition af ”Tølløse lokalområde”. I de nuværende vedtægter 

er lokalområdet defineret som ”det gamle Tølløse skoledistrikt”, hvilket er uaktuelt. 

 

Mogens Andreasen gennemgik de enkelte forslag, som vedrører 

§ 1, stk. 1 og 2 

§ 3, stk. 1 

§ 4, stk. 2, nr. 4 og et nyt nr. 6. c 

§ 9, stk. 1 og 2 

§ 10. 

 

Alle ændringsforslagene blev godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 

 

Gert H. Hansen 

Claus Andersen 

Birgitte Fink 

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

 

Suppleanten Lene Jørgensen var villig til genvalg. Torsten Grenaae  har ikke ønsket genvalg. 

Bestyrelsen foreslog, at Lene Jørgensen og Frank Christensen vælges til suppleanter. 

 

De 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 foreslået Dorthe Bundgaard. Hun blev også valgt ved akklamation. 

 

7.  Eventuelt 

 

Formanden takkede for fremmødet, og gav udtryk for, at Tølløse Lokalforum er lykkedes med 

meget efter en ny bestyrelse tog over i 2015. Politikkerne og embedmændene i Holbæk Kommune 

er nu villige til at mødes med os, og de lytter også mere og mere til vores ønsker. Vi har fået en godt 

image, og det skyldes først og fremmest, at vi satser på et konstruktivt samarbejde med alle. 

Det har også betydet en positiv respons fra byens borgere. 

 

Formanden rettede en tak til  bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

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

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

Referent                                                         Dirigent 

Mogens Andreasen                                        Steen Bjerregaard Christiansen   



 

 

 


