
                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 11.maj 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 16. marts 2022 blev godkendt. 

 

2. Status regnskab 

Kjeld orienterede om foreningens økonomi. 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). 

 

3. Opfølgning på Ren by og borgermødet 

Kjeld og Frank orienterede om, at der deltog 30-40 frivillige med indsamling af affald, og at det var 

et tilfredsstillende arrangement. Der blev indsamlet ca. 75 kg affald. Skolernes indsats har kunnet 

mærkes, og generelt er det en positiv udvikling, at der nu er mindre affald at indsamle. Ikke alle 

ruter blev taget, og vi skal også overveje, hvorvidt vi fremover skal indsamle affald på 

indfaldsvejene. Vi bør overveje de trafiksikkerhedsmæssige forhold en ekstra gang. 

 

Borgermødet var en stor succes med ca. 130 deltagere. Vi må påregne, at der ved fremtidige møder 

vil komme lige så mange borgere. Det er meget positivt. 

  

4. Varmeplan 

Gert gennemgik kommunens strategiske varmeplan, der i høj grad fokuserer på Holbæk by, hvor det 

er oplagt, at der er det økonomiske grundlag for at overgå til en anden energiform end gas og olie. 

For Tølløse by er situationen den, at det nu nærmere skal undersøges, om der er et tilstrækkeligt 

økonomisk grundlag for en sådan omlægning. 

Det er en beslutning, der vil komme til at berøre mange borgere, og vi vil derfor indkalde til et 

borgermøde herom, når vi hører noget mere konkret herom fra kommunen.  

 

5. Eventuelt 

Claus Andersen orienterede om, at etablering af en el-stander på fælleden vil koste ca. 30.000 kr. En 

sådan el-stander vil dog ikke kunne levere tilstrækkeligt med strøm til f.eks. afholdelse af 

musikfestivalen. Den må i givet fald fortsat klare strømforsyningen på anden vis. 

Tilslutning til det offentlige net vil betyde en afhængighed af den centrale slukning af 

gadelamperne, men det kan vi måske også godt leve med.  

Claus undersøger det nærmere.   

 

Formanden har talt med kommunen om en asfaltering gennem byen. Han har fastholdt, at vi gerne 

vil beholde de steder på kørebanen, hvor der er brosten, idet de virker hastighedsnedsættende. Der 

vil nu blive foretaget en reparation på Kvarmløsevej ud for højskolen, og reparationen vil også blive 

efterfulgt af en asfaltering. Asfalteringen af hele Kvarmløsevej skal afvente, at vejen ”sætter sig”- 

forventeligt i løbet af et par år. 

 

Referent 

Mogens Andreasen 


