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Årsberetning for 2016 

Generalforsamlingen 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: 

 Ole Mortensen, formand, redaktør og typograf 
 Jette Strange-Hansen, kasserer  
 Marlene Arildslund, sekretær og webmaster 

 Nannet Pedersen 
 Jano Hillev 

 Tonny Dan Nielsen, suppleant 
 Lone Rasmussen, revisor 
 Flemming Strange-Hansen, revisor 

 Mona Johansen, revisorsuppleant 
 

Gunnar Madsen lovede indtil videre at føre regnskabet, han og Jytte fortsatte ligeledes som 
hovmestre. 

 

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

renovering. 80 personer er betalende medlemmer. Mod sædvane har vi endnu ikke opkrævet 

kontingent for kommende år. Da ingen af de 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ønsker 

genvalg, er foreningens fremtid usikker, og vi har besluttet at udskyde evt. 

kontingentopkrævning 2017 til efter generalforsamlingen, ”så man ved hvad man får for 

pengene”. 

Vi har udgivet 5 numre af vort blad Tidens Jorløse, februar, marts, august, november 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 124 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: 

 Tirsdag, den 1. marts: Foredrag ved Jan Bo Pedersen om Vestsjællands Veterantog, 

rimeligt fremmøde. 

 Søndag, den 17. april  indkaldte vi til ”byforskønnelse”, d.v.s. oprydning omkring 

mindestenen og indsamling af affald i vejgrøften. Svagt fremmøde, det var dog kun 

indkaldt via Facebook. 

 Torsdag, den 9. juni: Besøg hos Pernille og Arne i Kirke Helsinge for at se deres 

blomsterhave. Rimeligt fremmøde, desværre var mange blomster afblomstret grundet 

det varme forår. 

 Fredag, den 18. august: Grillfest, med godt vejr og ca. 40 deltagere. Jytte havde som 

sædvanligt sørget for tilbehør, kaffe og dessert.  

http://www.jorlose.dk/
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 Tirsdag, den 15. november: Jørgen Junge fra DinAlarm fortalte om deres koncept at 

tilkalde hjælp i akutte situationer via en app. Der var desværre ret ringe fremmøde. 

Beboerforeningen har indgået aftale så det er helt gratis for alle i Jorløse i 2017. 

Legepladsen bliver klippet af kommunen. Desuden har de tilbudt os lidt forbedring af 

pladsen, f.eks et legetårn. Vi har gennem blad og facebook opfordret børnefamilier til at 

melde sig og deltage i beslutningen, ingen har endnu meldt sig. 

Præsteleddet blive klippet af kommunen et par gange årligt, hvilket er for lidt. Poul 

Vestergård, som har de rette maskiner, har frivilligt klippet stien i 2016 til alles tilfredshed. 

Ejeren af marken, som Præsteleddet gennemskærer, har flere gange forsøgt at få stien 

nedlagt, men alle instanser siger, den skal bibeholdes. Den er tidligere blevet renoveret af 

Hvidebæk Kommune. Landbrugsmaskiner bliver større og større og ejeren pløjer nu tæt til 1 

meters bredde, som stien mindst skal være. Med jorden pløjet væk til begge sider, kan større 

græsmaskiner ikke længere klippe stien. 

Jorløse by og det meste af området syd for fik fibernet gennem Fibia i 2015. I 2016 kunne 

øvrige søge tilskud til etableringen gennem regeringens bredbåndspulje, og vi (Flemming 

Strange-Hansen) fik udarbejdet en ansøgning med knap 30 interesserede husstande nord og 

øst for Jorløse by. Desværre var interessen på landsplan meget større end puljen, og vi fik 

afslag. Vi prøver igen i 2017, og denne gang er Fibia også på banen med deres egen pulje. 

Hastighedsbegrænsning på Tissøvej forbi Jorløse og gennem byen blev etableret i 2016. 

Der er delte meninger om effekten gennem byen, ang. Tissøvej har vi ikke modtaget 

kommentarer. 

De 5 (Jorløse, Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Reerslev og Buerup) er vores officielle kontakt 

til Landdistriksudvalget i Kalundborg Kommune. P.t. arbejdes der på et projekt med sti 

omkring Tissø. 

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ifølge vedtægterne, men ingen ønsker genvalg. Vi håber, 

vi kan finde nye kandidater til de ledige poster, så foreningen kan fortsætte. Jorløse har brug 

for foreningen. 

Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2015, tak til 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 2017 


