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Å rsberetning for 2012 

Generalforsamlingen den 25.1.2012 indvalgte Jens Tholstrup i stedet for Kurt Johansen, der 

ønskede at udtræde. Jano Hillev blev genvalgt for 2 år, desuden genvalgtes for 1 år Jette 

Strange Hansen som suppleant, Lone Rasmussen og Flemming Strange Hansen for 1 år som 

revisiorer, samt Mona Johansen for 1 år som revisorsuppleant. På det efterfølgende 

konstituerende bestyrelsesmøde valgtes Ole Mortensen som formand, Gunnar Madsen 

som kasserer og Marlene Arildslund som sekretær. 

Vi har udgivet 4 numre af vort blad Tidens Jorløse, april, august, oktober og januar. Bladet 

trykkes i knap 200 eksemplarer og uddeles til samtlige beboere i Jorløse sogn uanset 

kontingentbetaling. Samtidigt med at Kurt Johansen udtrådte af bestyrelsen, hvor han har 

været formand i mange år, fratrådte han også jobbet som redaktør af bladet, dette job 

varetages nu af Ole Mortensen. 

Der er ca. 160 husstande i Jorløse og omegn inklusive 10-15 tomme huse. 100 personer har 

på nuværende tidspunkt betalt kontingent for 2013. 

Udover nævnte blad informerer vi via vor hjemmeside www.jorlose.dk. Marlene Arildslund 

udfører jobbet som webmaster fortræffeligt. Endvidere har vi et tilbud, at informere via 

mail, denne service er der dog ikke mange der har tilmeldt sig. 

Præstestien er blevet klippet jævnligt (Jens Tholstrup), desuden kommer Vej og Park et par 

gange årligt, udover præstestien rengør de også omkring mindestenen og klipper 

legepladsen. 

Vanen tro har vi afholdt en række forskellige arrangementer: 

Søndag, den 5. februar: Loppemarked i samarbejde forsamlingshuset. Som sædvanligt 

velbesøgt. 

Søndag, den 15. april indkaldte vi til ”byforskønnelse”, d.v.s. oprydning omkring 

mindestenen og indsamling af affald i vejgrøften. Udfra mængden af affald var det en 

succes, men for få fremmødte, kun bestyrelsen. 

Torsdag, den 10. maj havde vi åbent hus i Tissø Roklub. Meget dårligt vejr forhindrede, at vi 

kunne tilbyde prøveture i kajak på åen. 

Lørdag, den 9. juni besøgte vi Kunstnergården i Diannalund, igen meget få deltagere. 

http://www.jorlose.dk/
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Fredag, den 10. august indviede vi nye mål på legepladsen. Vi havde opstillet et par grill til 

den medbragte bøf og aftenen sluttede med et brag af en fodboldkamp med deltagelse af 

alle aldre. 

Søndag, den 26. august havde vi inviteret Børge Geert til at lede os rundt blandt ruinerne af 

de gamle vandmøller. Igen meget dårligt vejr, og vi blev alle helt gennemblødte, men lærte 

en masse om livet dengang det var et aktivt mølleområde. 

Onsdag, den 24. oktober havde vi arrangeret foredrag med Johnny Winther fra politiets 

kriminalpræventive afdeling omkring nabohjælp og sikring af sit hjem i mod indbrud. 

Onsdag, den 7. november var der ingen fordrag, denne gang af Alf Andreasen om 

Shellhusets bombning i marts 1945, hvor Tissø blev overfløjet. 

De 5 er kodenavnet for beboerforeninger o.l. i Jorløse, Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, 

Reerslev og Burerup. Vi holder ca. 4 fællesmøder om året, og herigennem har vi kontakt til 

Kalundborg Kommune gennem landdistriktudvalget. Ligeledes får vi et vist tilskud, som vi i 

Jorløse tradiotinelt har anvendt til redskaber på legepladsen. I år kunne vi købe de 2 flotte 

mål, til gengæld har vi afstået fra tilskud i 2013. Gennem denne kanal forsøger vi ligeledes 

at kanalisere vore ønsker op til politikerne, det er dog en lang og bureaukratisk vej. Vi har i 

år bl.a. fremført ønsker om at der blev set på hastighedsforholdene forbi Jorløse, samt 

regler og opfølgning for, hvor meget svineri en husstand – henkastet affald, gamle biler etc. 

– kan tillade sig før der gribes ind. Et fælles ønske fra alle foreninger er cykelstier til 

forbedring af trafiksikkerheden, men også til natur og motionsformål, men det har vist 

lange udsigter. Vi vil meget gerne gøre vort område til et endnu bedre sted at bo og et sted 

der kan tilstrække tilflyttere. 

En gruppe beboere har i Jorløse etableret en nabohjælpgruppe, der kommunikerer via 

facebook, beboerforeningens bestyrelse hilser dette initiativ velkommen. Såvel 

nabohjælpgruppen som beboerforeningen har anmeldt rotteplage og i særdeleshed et 

bestemt hus. 

Bestyrelsen efterlyser ideer og inspiration til, hvad foreningen kan gøre for dig og for 

Jorløse, hvorledes gør vi Jorløse særlig interessant at bo i. Ideer om særlige projekter m.v. 

kunne gennemføres ved nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2012. 

Ole Mortensen, januar 2013 


