
Jorløse Beboerforening 
 

Å rsberetning for 2013 

Generalforsamlingen den 23.1.2013 medførte ingen ændringer i bestyrelsen, der efter 
konstituerende bestyrelsesmøde ser således ud: 

 Ole Mortensen, formand 

 Gunnar Madsen, kasserer 

 Marlene Arildslund, sekretær og web-ansvarlig 

 Jens Tholstrup 

 Jano Hillev 

 Jette Strange-Hansen, suppleant 

 Lone Rasmussen, revisor 

 Flemming Strange-Hansen, revisor 

 Mona Johansen, revisorsuppleant 
 

Vi har udgivet 5 numre af vort blad Tidens Jorløse, marts, maj, september, november og 

januar. Bladet trykkes i 190 eksemplarer og uddeles til samtlige beboere i Jorløse sogn 

uanset kontingentbetaling. Redaktør og typograf: Ole Mortensen. 

Der er godt 140  husstande i Jorløse og omegn plus 10-15 tomme huse. 64 personer/33 

husstande (ca 25%) har på nuværende tidspunkt betalt kontingent for 2013, sidste år var 

der næsten 100/46 (ca 33%). Skyldtes det mon manglende girokort? 

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

udfører jobbet som webmaster fortræffeligt. 

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 3. februar: Loppemarked i samarbejde forsamlingshuset. Som sædvanligt 

velbesøgt. 

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

mindestenen og indsamling af affald i vejgrøften, desværre trak vinteren ud i 2013 og vi 

måtte aflyse.  

Søndag, den 5. maj prøvede vi igen at indkalde til byforskønnelse. Der var 3 fremmødte ud 

over bestyrelsen. 

http://www.jorlose.dk/
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Torsdag, den 9. maj havde vi arrangeret byrundtur og overtalt Gertrud Larsen til at fortælle 

om gamle dage i Jorløse. Arrangementet var ganske velbesøgt, mange udenbys med 

tilknytning til Jorløse var mødt op. 

Fredag, den 7. juni havde vi arrangeret stor fest for Jorløseborgere i forsamlingshuset med 

grillbuffet, musik m.v. Desværre, alt for få meldte sig og vi besluttede at aflyse. 

Mandag, den 9. september havde vi arrangeret gårdbesøg hos Pia og Michael, Jorløse Byvej 

56 for at se deres små aber samt heste og geder. Ganske mange mødte op trods regnvejret. 

Oven i købet blev vi inviteret indenfor til en kop kaffe og en god snak. 

Torsdag, den 7. november var der whiskyforedrag i forsamlingshuset. Jens Tholstrup 

fortalte levende om denne ædle drik og vi smagte på skotsk, irsk og amerikansk whisky, 

desuden single malt med 12 og 17 års lagring. Fremmødet var i underkanten af det 

forventede. 

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. 

Gennem denne kanal har vi fremsat ønsket om hastighedsbegrænsning forbi Jorløse, hvilket 

blev lovet i 2012. Desuden har vi et par ønsker om samarbejde med Teknisk Forvaltning 

mht. at holde Jorløse pæn. Jeg har sendt flere forespørgsler til Teknisk Forvaltning om disse 

sager, men intet svar p.t. 

Sammen med Ubby-Jerslev, Sæby-hallenslev og Reerslev arrangerede vi vælgermøde den 

12. november i Ubby Forsamlingshus. Der var fuldt hus og det var en spændende aften. De 

fremmødte blev placeret ved lige så mange borde, som der var deltagende partier. Hver 

parti fik så 10 minutter ved hvert bord. 

Det er bestyrelsens indtryk, at der er for lidt interesse for foreningen. Vi finder ikke det er 

interessant på sigt at fortsætte arbejdet. Vi fremlægger forslag til debat omkring 

foreningens formål og om, hvorledes den kan fortsætte. Vi ser gerne beboere med 

interesse og visioner for sognet stille op til fornyelse af bestyrelsen. 

Formanden takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2013. 

Ole Mortensen, januar 2014 


