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Generalforsamling 2016 

Blev afholdt i forsamlingshuset den 28. januar. Der var 28 fremmødte. Såvel beretning som regnskab 

blev godkendt og der var genvalg på samtlige pladser. 

Efterfølgende havde Jytte stærkt hjulpet af Gunnar fremtryllet et herligt middagsbord. Det var 

optakten til flere gode timer for de fremmødte, der blev diskuteret livligt. 

Den genvalgte bestyrelse har efterfølgende afholdt konstitiuerende bestyrelsesmøde, som vedtægterne 

foreskriver, alle poster er uændrede i forhold til 2015, se følgende årsberetning. 

 

Årsberetning for 2015 

Ved generalforsamlingen den 24.1.2015 var der 38 fremmødte. 

Gunnar Madsen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Jette Strange-Hansen, tidligere suppleant.  

Som ny bestyrelses-suppleant valgtes Tonny Dan Nielsen. 

 

Bestyrelsen havde stillet forslag om nye vedtægter, disse blev vedtaget. 

 

Efter konstituerende bestyrelsesmøde ser bestyrelsen således ud: 

 Ole Mortensen, formand, redaktør og typograf 

 Jette Strange-Hansen, kasserer  

 Marlene Arildslund, sekretær og webmaster 

 Nanet Pedersen 

 Jano Hillev 

 Tonny Dan Nielsen, suppleant 

 Lone Rasmussen, revisor 

 Flemming Strange-Hansen, revisor 

 Mona Johansen, revisorsuppleant 

 

Gunnar Madsen har lovet indtil videre at føre regnskabet, han og Jytte fortsætter ligeledes som 

hovmestre. 

 

Der er godt 140 husstande i Jorløse og omegn og en del tomme huse, heraf nogle under renovering. 

80 personer har på nuværende tidspunkt betalt kontingent, lidt flere end sidste år men færre end 

tidligere. 

Vi har udgivet 4 numre af vort blad Tidens Jorløse, marts, august, oktober og december. 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 næsten 100 medlemmer i vores åbne gruppe ”Jorløses venner”. 

Der er 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 8. februar: Loppemarked i samarbejde forsamlingshuset. Faldende interesse, 

bestyrelsen ønsker ikke at deltage i 2016. 

 Torsdag, den 5. februar: Orienteringsmøde om mulighed for at få fibernet i Jorløse. Lone Beyer 

Sørensen fra Fibia orienterede. Målet var mindst 62 tilmeldte husstande i Jorløse by og 

nærmeste omegn. 

http://www.jorlose.dk/
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 Søndag, den 19. april  indkaldte vi til ”byforskønnelse”, d.v.s. oprydning omkring mindestenen 

og indsamling af affald i vejgrøften. Rimeligt fremmøde, denne gang holdt vi det som en del af 

DN’s landsdækkende aktivitet. 

 Fredag, den 19. maj: ”Grillfest” på legepladsen måtte aflyses grundet udsigt til dårligt vejr. 

 Fredag, den 21. august: Vi forsøgte igen med grillfest, denne gang med godt vejr og ca. 40 

deltagere. 

 Søndag, den 27. september: Omvisning på Fugledegård tiltrak ingen deltagere. 

 Tirsdag, den 10. november: Peter Rasmusen fortalte om sit liv, det tiltrak 40 deltagere. 

 

Projekt fibernet resulterede i 89 tilmeldte, hvilket er udtryk for generel utilfredshed med kvaliteten i 

de gamle telefonkabler. Desværre var det ikke muligt at få lagt fiber ud til jer, der bor lidt uden by-

området. Det er vort indtryk, at der er generel tilfredshed med resultatet for de heldige, 

graveentrepenøren imponerede dog ikke, der var mange problemer i den fase. 

Hastighedsbegrænsning på Tissøvej forbi Jorløse og gennem byen har længe været på ønskelisten 

hos flere beboere og der har været en underskriftsindsamling for et par år siden. Intet skete, og ingen 

informationer blev meddelt, derfor har beboerforeningen gentagne gange rykket for svar uden at få 

det. Medio året kunne man læse i TV Kalundborg, at man nu ville gøre noget i Jorløse. Igen spurgte vi 

ind til projektet og fik dem i tale. Oven i købet blev der holdt et lille møde om sagen. Lige nu ser det 

ud til, at der sættes 60 km/t-skilte op på Tissøvej, og Jorløse by bliver en 40 km/t miljøzone med 4 

dobbeltchikaner. 

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. Aktuelle temaer, 

som vi forsøger at få kommunen til at gøre noget ved er, mobildækning og stier. Desuden påpeger vi 

at man må informere mere og tage beoerne mere til råds, eksempel Ubby-Jerslevstien som blev anlagt 

helt på tværs af beboernes ønsker. 

Beboerforsninges gave til Forsamlingshuset i anledning af dets 125 års jubilæum 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 

finansieret gennem vort kommunale tilskud. Der mangler et par småting, lamper ved spejlet og ved 

galvskiltet, og der er ca 1.100,- tilbage at gøre godt med. 

Det er stadig bestyrelsens indtryk, at der er for lidt interesse for foreningen og bestyrelsen 

mangler ideer til aktiviteter, der kan gavne området. 

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.  

Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2015, tak til Per Borup som indpisker af 

fibernet og til Kurt og Gunnar for hjælp til bladuddelingen, Gunnar for regnskabet, og sidst men ikke 

mindst Jytte og Gunnar for de kulinariske anretninger til grillfest og generalforsamling. 

Ole Mortensen, januar 2016 


