
 

 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling på Sejergaardsskolen (spisesalen) 
 

Tirsdag den 19. august 2014 kl. 19.30 
 
Forslag til vedtægter er vedhæftet 
 
 
Pressemeddelelse: 

 

Fællesskab Tølløse afholder stiftende generalforsamling 
Fællesskab Tølløse opstod i foråret som et spontant projekt, der havde til formål at sætte nyt liv i Tølløse. 
”Siden marts måned har en initiativgruppe på 8-10 personer arbejdet hen imod oprettelse af en forening, som kunne 
optage medlemmer der aktivt ønsker at arbejde for foreningen formål”, siger Jens Algot i forbindelse med, at der 
indkaldes til stiftende generalforsamling tirsdag d. 19. august på Sejergaardsskolen. Se annonce andet sted i avisen. 
”Vi ønsker at etablere en forening, der har til formål at skabe en by med liv og fællesskab. Det skal ske ved en 
positiv tilgang til de udfordringer byen har, men også ved at bruge de mange muligheder den har. Vi ønsker at se 
muligheder og ikke begrænsninger” siger Jens Algot. 
 
Stor opbakning 
Fællesskab Tølløse har været på banen flere gange i løbet af sommeren. Som led i tilblivelsesprocessen har der 
været et ideudviklinsgmøde på Sejergaardsskolen med mange deltagere. Her blev der bl.a. opfordret til at lave en 
Skt. Hansfest. 
Jens Algot fortæller: ”Trods meget kort tid til planlægningen, lykkedes det at få et godt arrangement op at stå. 
Mange meldte sig til at være med til at arrangere. Entusiasmen var stor og byen bakkede fantastisk op med stort 
fremmøde.  I fredags havde vi indkaldt til rengøringsdag i bymidten, så byen kunne præsentere sig godt, når 
cykelløbet Post Danmark Rundt kørte igennem byen. Ca. 40 mennesker mødte op og gik til den. Utroligt hvad man 
kan udrette, når man løfter i flok”.  
 
Tak til byen 
”Alle i initiativgruppen har følt det meget begejstrende at være med i den proces, der er sket siden starten i marts 
måned. Det har været dejligt at mærke byens opbakning, senest ved den lille folkefest vi havde i weekenden, hvor 
Post Danmark Rundt kørte igennem byen. Ca. 500 mennesker var samlet omkring torvet”, siger Jens Algot og slutter 
med denne opfordring: 
”Det bliver spændende fremover at se, hvad vi kan gøre for hinanden, men det er også vigtigt at sige, at når vi 
ønsker en by med liv i, kræver det, at vi selv gør en indsats. Vi har jo allerede set, at hvis bare mange nok gør en 
beskeden indsats, kan vi det hele. Lad dette være en opfordring til at bakke op om Fællesskab Tølløse. Mød op på 
generalforsamlingen og meld dig aktivt ind i et positivt Fællesskab. Byen har brug for det – og den har brug for dig!” 

 
 

BYEN HAR BRUG FOR DIG! 
 

 
 
Meld dig når der kaldes og vær med til at skabe en god by. Sidegevinsten: Det er sjovt at være med. 

 Nyhedsbrev, august 2014 



 

TAK FOR SIDST  
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi haft 2 dejlige aktiviteter, som jo nok hænger lidt sammen, men hver for sig 
har været en bekræftelse på, at yder vi noget i fællesskab, så kan vi løse mange opgaver. 
 
Byforskønnelse: 
Vi havde opfordret folk til at komme fredag aften d. 8. august for at gøre byen pæn til søndag d. 10. 
august, hvor cykelløbet Post Danmark Rundt kørte igennem byen. 
Kl. 19 var der fremmødt omkring 40 personer, der alle ivrigt gik i gang med opgaven. I løbet af 2 timer var 
hele bymidten gjort pæn, ja den lignede en million. Alle nød arbejdsfællesskabet,og der blev snakket og 
grinet. Det var en ren fornøjelse. 
I mellemtiden havde Farouq fra Stoppestedet ristet pølser og lavet kaffe til hele arbejdsholdet, og Kirsten 
Andersen og Pia Løve havde bagt kage. Så gik der ellers endnu mere hygge i den og så var der også 
verdenspremiere på Cafe Farouqs udendørs fredagscafe på stationspladsen. 
 
 

  
 

 
 
 
Post Danmark Rundt 
Søndag d. 10. august kom så cykelløbet Post Danmark Rundt igennem byen. Mange var ikke klar over, at vi 
har et lokalt cykeltalent, der var med i løbet. Han blev mere eller mindre omdrejningspunkt for dagen, og 
der blev lavet banner, plakater og særudstilling for ham. Vi hilste ham velkommen hjem, og vi ved 
efterfølgende, at han har bemærket det. 
 
Vi havde indtaget pladsen foran den runde bankbygning med grillpølser, øl og vand, musik med Baggårdens 
Bolcher og repræsentanter fra Tølløse Cykel Motion. Det var ren markedsstemning. Vejret var perfekt og 
humøret højt. Det blev 3 intense timer.  
 
Bagefter var der oprydning og det var nemt. Til trods for at reklamekaravanen smider om sig med alt 
muligt reklameragelse, var der ikke eet stykke papir at samle op bagefter. Vi tror, at alle har taget 
medansvar for, at pladsen skulle afleveres i samme gode stand, som da man kom. Fantastisk. 



 

 
 

 
 

  
 
 
16. august 
Den officielle indvielse af banen og stationen, hvor Banedanmark inviterer til en åbningsfest. Det er den 
dag, vi har set frem til i mere end 3 år. Nu er roderiet endelig ved at være slut, og det skal fejres. Bak op 
om Bane Danmarks arrangement. Se i dagspressen. 
 
Når vi selv holder fest, sørger vi for at rydde op, gøre rent og pynte op. Det skal byen også 
gøre. Vi opfordrer alle til at gøre en ekstra indsats med at fjerne ukrudt, beskære, slå 
græs, feje o.s.v. ved egen matrikel, og så tager vi i fællesskab det øvrige.  
Det vil glæde både dig selv, din nabo og hele byen. 
 
 

RÅB DET UD!! 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab T ølløse” 
 
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab Tølløse” og til at skaffe 
kontakt til flere positive mennesker, der vil være med. 
 

- Snak, ring, skriv 
- Del opslag på facebook. Klik HER 

- Henvis til Tølløse Lokal-web http://tollose.lokal-web.dk  
- Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.  

 
Og så skal I få dem til at udfylde en ”grøn seddel”, som er vedhæftet, og som I kan udskrive i det antal, I 
har behov for. De udfyldte grønne sedler afleveres – eller mailes – til Lone og Jens Algot. 
Vores mål er, at vi over sommeren skal have 200 på kontaktlisten, så hvis alle skaffer 2 nye kontakter, er 
målet nået. 


