Jorløse Beboerforening

Årsberetning for 2014
Ved generalforsamlingen den 23.1.2014 var der 25 fremmødte.
Jens Tholstrup ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Nanet Pedersen.
Efter konstituerende bestyrelsesmøde ser bestyrelsen således ud:
 Ole Mortensen, formand, redaktør og typograf
 Gunnar Madsen, kasserer og hovmester
 Marlene Arildslund, sekretær og webmaster
 Nanet Pedersen
 Jano Hillev
 Jette Strange-Hansen, suppleant
 Lone Rasmussen, revisor
 Flemming Strange-Hansen, revisor
 Mona Johansen, revisorsuppleant
Der er godt 140 husstande i Jorløse og omegn og en del tomme huse, heraf nogle under renovering.
75 personer/40 husstande (ca 35%) har på nuværende tidspunkt betalt kontingent for 2015, sidste år
var der 64/33, førhen lå tallet på omkring 100.
Vi har udgivet 5 numre af vort blad Tidens Jorløse, marts, maj, september, december og januar.
Bladet trykkes i 180 eksemplarer og uddeles til samtlige beboere i Jorløse sogn.
Udover nævnte blad informerer vi via vor hjemmeside www.jorlose.dk. Maillisten tæller 30
medlemmer, og på Facebook er der 25 medlemmer i vores åbne gruppe ”Jorløses venner”. Der er
stort sammenfald på disse 2 grupper. Maillistens formål er hurtig information fra bestyrelse til
medlemmer, Jorløses Venner kan alle anvende til løst og fast.
Vanen tro har vi afholdt en række forskellige arrangementer:






Søndag, den 9. februar: Loppemarked i samarbejde forsamlingshuset. Som sædvanligt
velbesøgt.
Torsdag, den 27. marts: Borgermøde med formand for Reerslev Landsbylav, Jesper Boesen som
inspirator.
Lørdag, den 5. april indkaldte vi til ”byforskønnelse”, d.v.s. oprydning omkring mindestenen og
indsamling af affald i vejgrøften. Bedre fremmødeend tidligere år.
Torsdag, den 5. juni: ”Grillfest” på legepladsen, lidt blæsende, men ellers godt vejr og godt
fremmøde.
Onsdag, den 12. November: Havde vi inviteret Henning Fougt til at fortælle om vor baghave,
Naturpark Åmosen.

De 5 (Jorløse, Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Reerslev og Burerup) er vores officielle kontakt til
Landdistriksudvalget i Kalundborg Kommune. Vi holder ca. 4 fællesmøder om året. På seneste møde
havde vi en længere diskussion om flexbolig princippet, som redegjort for i vort blad.
Bestyrelsen modtager en del invitationer vedrørende bosætning, landistriktsudvikling m.v. F.eks.
DNMARK.DK, et dyrt projekt med hovedtitel ”Kvælstof Udledning”, men indholdet er udvikling af
landdistrikter.
Her i eftermiddag havde Kalunborg inviteret til workshop om "Øget bosætning gennem synlig velfærd".
Kalunborg Kommunes kulturforvaltning har et godt ry, de er nemme at samarbejde med, medens
den tekniske forvaltning er håbløs, de svarer ikke på henvendelser, hvilket står i stærk kontrast til det
offentliges krav til, at borgeres henvendelse skal digitilaliseres.
Vi kunne godt tænke os et formelt samarbejde med Vej og Park om græsklipning m.v.

Jorløse Beboerforening
Ad omveje har vi fået at vide, at den ønskede hastighedsbegrænsning forbi Jorløse ikke gennføres, da
politiet er i mod. Vi har flere gange forsøgt at få svar om dette af forvaltningen.
Nabohjælp blev temaet efter vort møde i forsamlingshuset for et par år siden, hvor politiet anbefalede
bl.a. brug af nabohjælp.dk, herunder opsætning af tilsvarende skilte.
Der er ca 20 tilmeldte i Jorløse og vi har indkøbt og opsat 4 skilte, dog uden tilladelse fra Kalundborg,
der som sædvanlig ikke varer på slige henvendelser.
Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet den 6.september i anledning af dets 125 års jubilæum.
Beboerforeningen gav en gave på 12.500,- til forskellige renoveringsopgaver på huset, desuden
arbejdskraft til modernisering af entreen.
Bestyrelsen har revet tapet af, opsat glasvæv, malet, opsat nye lamper etc. Gaven er delvist
financieret gennem vort kommunale tilskud. Alle pengene er ikke brugt endnu.
Med hensyn til såvel kablet internetforbindelse som mobildata og mobiltelefoni må Jorløse generelt
betegnes som et sort hul.
Ingen af de 3 mobilmastesystemer er generelt gode i vort område, og ingen selskaber lover
forbedringer.
Kalunborg snakker, men gør intet, andre kommuner kortlægger aktivt problemområderne.
Vi har flere gange forsøgt at få SEAS-NVE i tale om hvornår de havde planlagt at lægge fibernet i
Jorløse. Det er nu lykkedes os gennem deres nye datterselskab Fibia.
Vi håber at se hele Jorløse til Fibias orienteringsmøde, torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.00 her i
forsamlingshuset. Vi inviterer sammen med Fibia til mødet og vil under forløbet måske stemme
dørklokker for at få tilstrækkeligt mange med.
Derefter har Beboerforeningen intet at gøre omkring kundeforholdet til Fibia. Generelt må det siges, at
mulighed for fiber vil øge interessen for bosætning i Jorløse.
Det er stadigt bestyrelsens indtryk, at der er for lidt interesse for foreningen.
Vi søger friskt blod til bestyrelsen med nye ideer og ser meget gerne, at man melder sig til diverse
opgaver, kunne være omkring løbende byforskønnelse, græsklipning, måske konkrete arrangementer.
Vi er glade for, at tidligere bestyrelsesmedlemmer (Kurt Johansen og Jens Tholstrup) fortsat deltager i
bladuddelingen, Jens har også klippet Præstestien.
Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2014.
Ole Mortensen, januar 2015

