
 

Referat af generalforsamling i Fællesskab Tølløse 
 

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 i No1 
 

• Registrering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
 
Alle fremmødte stemmeberettigede (47) medlemmer fik udleveret en orange stemmeseddel 
hos Lone Algot ved henvendelse med gyldigt medlemsbevis. 

 
Dagsorden 

 

Ad 1: Velkomst og valg af dirigent 

 
Formand Jens Algot bød velkommen og foreslog Klaus Engberg som dirigent af 
generalforsamlingen. Forsamlingen samtykkede. 
 
Klaus takkede og konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen iht. de gældende 
vedtægter, 14 dage forud for dags dato, via nyhedsbrev den 5. marts 2019. 

 
Ved næste punkt nævnte Klaus Engberg, at som referent er foreslået Brit Eriksen. Forsamlingen 
samtykkede. 
 
Klaus nævnte stemmetællere. Vi forholder os til dette punkt, hvis der senere på GF opstår behov 
for det. 

 

Ad 2: Bestyrelses beretning 

 
Jens Algot berettede: 

Indledning 

Dette er foreningens 5. ordinære generalforsamling, og endnu engang står jeg her og kan se 
tilbage på et år med store forandringer. Foreningen har fortsat udviklet sig, men det der har 
fyldt mest i året, har været ombygningen af No1. 

Ved sidste generalforsamling var muligheden for at komme i gang med renoveringsprojektet 
tæt på, og som det så mange gange tidligere er sket, kom der pludselig ”hul igennem”, alt gik 
op i en højere enhed og projektet kunne komme i gang. 

Det har også været et år, hvor mange organisatoriske ting er blevet sat i system, og hvor de 
kulturelle tilbud begynder at køre ind i en ny fase. 

Ombygningsprojektet og efterløbet 

Som sagt blev ombygningen af No1 et projekt, som fyldte rigtig meget i 2018.  

Ved sidste generalforsamling var projektet i sin forberedelse, men kort tid efter kunne vi gå i 
gang - ikke alene med etape 1 med også med etape 2. Det, vi håbede på ved begyndelsen af året, 
blev lige pludselig en realitet, og nu står vi med vores ”Nye No1” til glæde for foreningen, for de 
mange gæster, der besøger os og for dem der lejer huset til private fester og møder. Vi har fået 
et rigtig dejligt hus, som vi kan være stolte af. 



 

De store linjer blev lagt ved ombygningen, men der er fortsat mange ting vi ønsker os, og som 
forhåbentligt vil komme hen ad vejen i de kommende år.  

Ombygningsprojektet forløb godt. Vi havde et godt samarbejde med entreprenøren Philip 
Holmberg. Tingene gled uden problemer og tidsterminer holdt stort set. Efterfølgende har vi haft 
lidt udfordringer med elektrikeren omkring nogle ekstrating, vi havde lavet aftale med ham om. 
Vi har ophørt samarbejdet med ham og får de manglende ting lavet på anden måde. 

Det sidste vi mangler for at kunne afslutte projektet er, at vi får udbetalt den lovede bevilling 
fra LAG på kr. 500.000,-. Når den kommer kan vi indfri byggekreditten i Sparekassen Sjælland-
Fyn. Vi håber dette vil ske inden for kort tid. 

Det Nye No1 

Det nye No1 fungerer godt og de mangler der fortsat er, arbejder vi på at få løst. Det der 
særligt plager os er akustikforholdene. Derudover ønsker vi os en gardinløsning og noget bedre 
belysning.  

Vi kan mærke en stærkt stigende interesse for at leje No1. Om det skyldes ombygningen, eller 
det, at muligheden for at leje huset er blevet mere kendt, ved vi ikke.  

Den store udfordring er her, at vi skal være gode til at planlægge egne arrangementer et stykke 
ud i fremtiden, for at sikre os at vi selv kan disponere huset til vores egne formål.  

Hverdagen i Fællesskab Tølløse (arrangementer) 

Trods lukning af No1 i 4 måneder (juni, juli, august og september) har der været rigtig mange 
aktiviteter i foreningen. 

Siden sidste generalforsamling har der været følgende arrangementer: 

12. april 2018. Forfatterbesøg  

20. april 2018. Koncert: Rasmus Nelausen 

22. april 2018. Ren By i samarbejde med Lokalforum 

4. maj 2018. Koncert: Finn Irs Trio  

23. juni 2018. Skt. Hans fest 

5. oktober 2018. 80’er fest med the Formænd 

15. oktober 2018. Børneteater i efterårsferien, 

25. oktober 2018. Forfatterarrangement med bestseller debutanten Thomas Korsgaard, 

8. november 2018. Koncert med Never2Late 

15. november 2018. Dans 



 

16. november 2018. Spilleaften med kort og brætspil 

18. november 2018. Viklegrams  

23. november 2018. Koncert med Blueskartellet – blå fredag 

25. november 2018. Juletræstænding i samarbejde med Lokalforum 

15. december 2018. Julejazzkoncert 

31. december 2018. Nytårsfest med spisning 

2019 

25. januar 2019. Koncert med Simple Twist – Dylan på dansk 

17. januar 2019. Ib Schønberg dokumentarfilm  

17. januar 2019. Lær førstehjælp – 30 min. introkursus 

24. januar 2019. Hvordan tager vi som by del i bæredygtighedsdagsordenen? 

31. januar 2019. Sæsonens bøger 2019 

7. februar 2019.Teater. Mr. Ibrahim & koranens blomster 

14. marts 2019. Unge mod ensomhed – fællesspisning og stand-Up 

Desuden: 

Torsdagscafe hver torsdag 

Børnedans 

Masse af møder i arbejdsgrupper 

Skt. Hans Fest 

Bestyrelsen 

Vi har siden sidste generalforsamling haft 6 bestyrelsesmøder. Her har det igen været 
renoveringsprojektet af No1 der har fyldt meget. 

Vi har haft et godt samarbejde i året, og tilsammen dækker vi banen godt med hensyn til de 
opgaver, der er, og de opgaver, som skal have opmærksomhed. 

I år har Brit Eriksen valgt, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen. Tak til dig Brit fordi du altid 
har været pligtopfyldende og skrevet nogle gode referater. Vi er glade for, at vi fortsat får glæde 
af dit engagement.  



 

Brit har lovet, at hun vil fortsætte med flere af de opgaver, hun har haft igennem tiden.  

Økonomi 

Vi kan igen i år glæde os over, at Fællesskab Tølløses økonomi er god. Det giver os mulighed for 
at fortsætte udviklingen i foreningen og gøre No1 endnu bedre. 

De store indtægtskilder er medlemskontingenter, udlejning af No1 og hverdagen med 
fællesspisning og cafedriften. Ved fremlæggelse af regnskabet vil det være tydeligt. 

Bestyrelsen vil i fremtiden have fokus på, at vi fastholder disse indtægtskilder. 

På udgiftssiden har vi særlig opmærksomhed på husets forbrug af varme og el. Vi har endnu 
ikke set den fulde virkning af renoveringsprojektets indflydelse på varmeudgiften. Vi følger den 
nøje.  

Vi ønsker at have et godt overskud, så vi har mulighed for at lave nogle sjove ting og at bidrage 
til fortsat udvikling af Fællesskab Tølløse.  

Medlemsforhold 

I dag har vi registreret 464 aktive kontingentbetalende medlemmer. 

Herudover har vi kontakt til: 

132 passive medlemmer 

98 folkeaktiemedlemmer (under udfasning) 

68 erhvervsrelationer 

51 eksterne relationer 

I alt 813 

Tølløse Festival 

Tølløse Festivalen blev afholdt i august for 2. gang i nyere tid. Der vil senere på 
generalforsamlingen blive givet en lille beretning fra Festivalen, aflæggelse af regnskab og 
tanker for fremtiden. 

Udlejning 

Som tidligere omtalt, er udlejningen en vigtig del af foreningens økonomi. Vi har en god vare, 
som folk gerne vil benytte og udlejningen stiger støt. Vi er meget glade for indtægten og er 
også glade for, at folk der lejer huset behandler det ordentligt. Der kan være udlejninger, som 
vi på forhånd kan være lidt nervøse for, og her kommer vi måske til at stramme reglerne 
yderligere for, hvem der kan leje og til hvilke formål. Vi vil jo være kede af, hvis huset lider 
overlast.  



 

Frivillige 

Det store aktivitetsniveau i Fællesskab Tølløse kan kun lade sig gøre, fordi der er mange nok, 
der melder sig som frivillige til de forskellige opgaver. I flere år har en stor gruppe sørget for, 
at vi hver torsdag kan samles til fællesspisning, og ved andre lejligheder har vi nydt godt af 
husets formåen på det kulinariske. I flere år har de grønne mænd sørger for, at området 
omkring No1 tager sig pænt ud. I forbindelse med renoveringen af No1 har der været et stort 
hold frivillige, der har spartlet, malet og lavet en mængde andre ting, for at få huset helt på 
plads, foruden udflytning, rengøring og indflytning. Sideløbende med det er alle huset stole 
ombetrukket, så ved indflytningen havde vi pludselig 100 ”nye” stole. Derudover er mange 
engageret med at lave arrangementer, og atter andre sørger for, at alt det administrative 
fungerer. Og så er det en stor glæde, at vi har fået etableret et rengøringshold, der sørger for 
den løbende rengøring i huset. 

Når vi forsøger at tælle, hvor mange frivillige der er på en eller flere opgaver, når vi et tal på 
mellem 50 og 60. Tæller vi projektgrupperne med, rammer vi et langt højere tal. 

Nogen frivillige kommer til, andre gearer ned eller stopper helt. Det betyder, at der hele tiden 
er brug for, at der rekrutteres nye, der vil indgå i eksisterende grupper eller vil komme med 
nye ideer.  

Mange vil gerne være med, men vil ikke binde sig for en længere periode. Der er også brug for 
frivillige, der vil indgå i et ad hoc projekt.  

Lige nu mangler vi en person, der vil påtage sig ansvaret for årets Skt. Hans Fest. 

Fremtiden 

Fællesskab Tølløse er efterhånden vokset til en større virksomhed, og der skyder hele tiden nye 
skud frem. Nye tiltag opstår, når nogen vil tage ansvar for at sætte det i søen. Vi kan også se, 
at ting som der tidligere har været igangsat, mister sit momentum og stopper. Det må vi bare 
acceptere, for vi skal ikke holde noget i gang, som ikke kan bære sig selv. 

Nye skud i året der er gået er: 

Stigruppen  

Erhvervsnetværk 

Byparken - bærerdygtighedsgruppe 

Og en Filmklub er under etablering 

Lidt senere i generalforsamlingen vil I komme til at høre lidt mere om disse grupper  

I det kommende år skal pladsen foran No1 have et løft. Det er et projekt under Tølløse 
Lokalforum, men vi er med på sidelinjen, for vi vil gerne, at vi samtidig får lavet et bedre 
udeareal foran huset.  

Derudover er det fortsat nogle ting i huset, vi skal have gjort færdige, som jeg har nævnt 
tidligere. 



 

Hvad der ellers kommer til at ske i den kommende år tør jeg ikke at byde ind med. Vi har set 
mange gange, at ting pludselig springer frem og udvikler sig. Nogen vil sige, at tilfældighederne 
styrer udviklingen. Jeg vil hellere sige, at vi skal være klar til at gribe de muligheder der 
opstår, for det er ofte i dem, at der ligger en kraft der gør det muligt at lykkes med dem. 

Men ellers er det op til Jer. Har I nogle gode ideer og vil I være med til at tage fat, så kan alt 
lade sig gøre, bare det er inden for rammerne af Fællesskab Tølløses idegrundlag. 

Tak 

Når vi lykkes med så meget, er det på grund af alle de frivillige, der gør et kæmpe frivilligt 
arbejde, om det er i foreningsarbejdet, i No1, på Tølløse Festivalen eller hvor fællesskabet ellers 
har brug for engagerede folk. 

Også en stor tak til Tølløse Lokalforum. Vi er jo i et meget nært slægtsskab, har de samme 
interesser og mål, arbejder i samme retning men med forskellige værktøjer. Jeg er meget glad 
for den arbejdsfordeling vi har, og for de mange overlappende projekter vi samarbejder om. 

Jeg vil takke for den indsats, hver enkel gør. Uden jer er vi ikke noget. Nogens indsats er stor, 
andres mindre. Nogen har naturlige styrker på et område, andres muligheder er mindre. Nogen 
kan bidrage med penge, andre med hænderene. Nogens indsats er synlig, andres mindre synlig, 
men alle bidrager med det, de har evner til og med den styrke og den tid, de har til rådighed. 

Det er hemmeligheden bag, at vi tilsammen er lykkedes med projektet Fællesskab Tølløse. 

---Beretning slut--- 
 
Spørgsmål fra salen: Hvad betyder det, når du siger, at bestyrelsen overvejer at indskrænke 
reglerne for leje af No1? Jens Algot: Vi overvejer at begrænse mulighederne for at leje til 
borgere i nærområdet. Vi oplever, at fx en borger i Tåstrup melder sig ind, booker leje og 
derefter ikke betaler kontingent året efter. Derudover har vi en del bookinger til ungdomsfester, 
og den slags leje kan være belastende for huset grundet slid og mangelfuld rengøring. 
 
Appendix: De nye skud på stammen 
Kort præsentation af: 

• Stigruppen 
o Bente Thrane præsenterede sig som repræsentant for Stigruppen, som arbejder 

for at etablere/genetablere stierne i Tølløse. Bente fortalte: Vi har fundet 
optegnelser på nettet og tager udgangspunkt heri. Tølløse er et smukt 
”godsområde”, og gruppen kigger på kort og overvejer, hvor der kan etableres nye 
stier. Det er ment som en investering både for de nuværende og fremtidige 
borgere i Tølløse. Gruppen går ind for dialog og fællesskab, og gruppen vil gerne i 
direkte dialog med borgerne i Tølløse. Vi samarbejder med Lokalhistorisk Forening 
for Tølløse og omegn. Bente kan kontaktes på sin adresse, tlf. og mail. 

• Bæredygtighedsgruppen + Bypark 
o Jesper Knudsen: Området ved Rødtjørnevej og Dalvænget er i lokalplanen 

afmærket til bypark. Der var møde i Aktivitetshuset for 4 år siden. Birgitte Fink 
fortalte dengang om kælkebakke, vådområde osv. For 1 måned siden fik Jesper 
bekræftet, at der er DKK 400.000 til rådighed til projektet (oprindeligt fra 
BaneDanmark). Der er desuden mulighed for at søge puljemidler i Holbæk 



 

Kommune. Inden for kort tid indkaldes til et borgermøde omhandlende Tølløse 
Festival, bæredygtighedsgruppen og byparken. 

• Erhvervsnetværk 
o Jens fortalte om ”Erhvervsfællesskab Tølløse”. Den 11/3-14 var der møde i hallen 

med det formål at etablere et erhvervsnetvæk. Det førte i stedet til FT. Fra jul 
2018 er gruppen imidlertid nu etableret. Organiseres som projektgruppe under FT. 
Ansvaret er FT’s, og interesser og aktiviteter etableres af gruppen.  

 

• Evt. Filmklub 
o Jesper Knudsen fortalte om et aftale med Holbæk Bibliotek. Biblioteket leverer 

film, og FT leverer lokaler og udstyr – forventet opstart i september. 
Dokumentarfilm, kortfilm og hvad der interesserer jer. Kom med forslag. 

 
Tølløse Festival - Kort beretning og regnskab 
Steen Bjerregaard fortalte: 
Skøn opbakning med 2.100 gæster i 2018. Der var sol og tørvejr, lokale musikkunstnere på 3 
scener, aktiviteter for børn og unge. 
 
Økonomien i 2018: 
Indtægter: 320.461 (i 2017: 405.280) 
Udgifter: -275.856 (i 2017: -279.059) 
Overskud: 44.605 (i 2017: 126.221) 
Egenkapital: 171.326 
 
Budgettet 2019: 
Indtægter: 237.500 
Udgifter: -236.805 
Overskud: 695 
Entreprisen og øl stiger i 2019. 
 
Datoen i 2019 er: 17.08.2019 – sæt x i kalenderen, og meld jer meget gerne som frivillig. Der er 
også en frivilligfest efterfølgende at se frem til. 
 

Ole Hansen: Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg gerne takke for jeres 
engagement. I næste uge behandles den ydmyge ansøgning om midler, og jeg kan ikke forestille 
mig, at det bliver et afslag. Spørgsmål: Hvad betaler restauratørerne på pladsen? Steen: I 2018 
var det et fast beløb på 2.500 pr. stand. Vi hæver beløbet i 2019. 
 
Britt Rosenstand rejste sig og opfordrede til, at man melder sig som indsamler i 
Hjerteforeningens landsindsamling. Hvis vi går 15 ruter, donerer Hjerteforeningen en 
hjertestarter til No1, og vi er allerede oppe på 12-13 indsamlere. Send en mail til Britt for 
tilmelding. 
 

Ad 3: 
Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag: 
Kasserer Lone Algot fremlagte regnskab for 2018 og budget for 2019: 
 



 

 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. 
 
Jesper Knudsen bad om ordet. Han takkede for Lones engagement og store arbejdsindsats som 
Kasserer. 
 

• Kontingent 2020 
Bestyrelsen foreslår uændret DKK 200 årligt. 
Det blev vedtaget. 
 

Jens Algot præsenterede regnskabet for byggeriet i 2018: 
Udgifter: -1.362.000 
Midler fra FT: 219.521 
 

Ad 4: 
1 forslag er indkommet. 
 
Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes § 7. 
Forslag: Ændring af § 7 
§ 7 Foreningens bestyrelse 



 

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jfr. § 5). Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige drift til et 
forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. 
 

Det foreslås, at der herefter tilføjes: 
”Kan der ikke fra bestyrelsen konstitueres en kasserer, er bestyrelsen bemyndiget til at tilknytte 
en person uden for bestyrelsen, der besidder de nødvendige kompetencer, til varetagelse af 
denne opgave. Personen skal godkendes af bestyrelsen. Person får betegnelse Kasserer og 
indtræder i alle de funktioner og beføjelser, der hører til opgaven, men er ikke 
bestyrelsesmedlem med stemmeret.” 
 
§ 8 Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 
 
Jens kommenterede: Forslaget begrundes med, at de 3 roller forudsætter, at der er en 
kompetent person i bestyrelsen, og risikoen for, at det ikke er tilfældet, nu da opgaven er mere 
omfattende, bør vi forholde os til på forkant. 
 

Ole: Vedkommende bør have protokolatret i tilfælde af uenighed med bestyrelsen. Kaj Ove: Man 
kan skrive, at Kasseren har samme beføjelser som resten af bestyrelsen. En kasserer er en valgt 
person, mens en regnskabsfører er ansat. 
 

Efter en kort bestyrelsesdrøftelse af kommentarerne fra forsamlingen meddelte Jens Algot, at 
bestyrelsen har besluttet at trække forslaget tilbage. 
 
Ad 5: 
Bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år 
På valg er: 
Jesper Knudsen: Modtager genvalg 
Merete Skov Hanen: Modtager genvalg 
Brit Eriksen: Modtager ikke genvalg 
Nyt medlem til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår Jens Højgaard Hansen (nuværende suppleant) 
 
Forsamlingen bifaldt genvalgene og Jens som bestyrelsesmedlem. 
 
Suppleanter, der vælges for et år: 
På valg er: 
Jenny Abelgreen: Modtager genvalg 
Jens Højgaard Hansen: Modtager genvalg, men foreslås også som bestyrelsesmedlem. 
 
Da Jens nu var valgt som bestyrelsesmedlem blev forsamlingen spurgt, om der var nogen 
tilstede, som kunne tænke sig at stille op som suppleant til bestyrelsen. Lis Roth meldte sig, og 
forsamlingen bifaldt. 
 
Revisor, der vælges for 1 år 
På valg er: 
Kaj Ove: Modtager genvalg – forsamlingen bifaldt 
 
Revisorsuppleant, der vælges for 1 år 
På valg er: 
Gert Hansen: Modtager genvalg – forsamlingen bifaldt 
 



 

Den øvrige bestyrelse består af: 
Formand: Jens Algot – valgt i 2018 
Lone Algot – valgt i 2018 
Jesper Henriksen – valgt i 2018 
Kirsten Andersen – valgt i 2018 
 
Klaus bad bestyrelsen træde frem foran forsamlingen. De modtog forsamlingens bifald. Brit og 
Lone modtog tak og rødvin fra Jesper Knudsen for deres indsats i bestyrelsen. 
 
Ad 6  
Eventuelt 
Kjeld Sørensen bad om ordet. Han nævnte, at Kommunen overvejer at flytte Genbrugspladsen til 
Hjortholmvej. Der er åbent møde den 4/4 i No1, hvor vi drøfter for og imod. 


