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 TISSØ PLADE & 
AUTOVÆRKSTED 
 v/ SØREN HOOUGE 
        SØRENSEN 
 
 Søvejen 31  
 4490 Jerslev  
 Tlf. 21808504 
 
  Salg-  og køb af biler                

        Alt i blomster - Begravelsesblomster 
       Buketter  -  Potteplanter  -  Afskårede 
      Foder til hunde, katte, fugle og gnavere 
                    Frugt  og grønt sælges 
Speciale: De gode kartofler fra Lammefjorden 
 

Bestyrelsen 2015 

Tissøvej 5 Jorløse 59294190

Mobil 20324190

Søndergade 13 Kr. Helsinge 58855600

Email:  m.h.larsen-auto@mail.tele.dk

v/Tommy Hoffmann

Anlæg af haver

Tlf. 23377243

Vedligeholdelse
     Haver
     Terrasser
     Indkørsler
Ejendomsservice
Træfældning
Beskæringwww.minotaurus.dk

            TISSØ 
   FRUGTPLANTAGE 
V/Gitte og Jørgen Nielsen 
     .  

Danske æbler, pærer 

kartofler m.v.    
Se efter gadeskiltet,  

normalt åbent 10-1730,  
lukket tirsdag formiddag                               

    Besøg os på Søvejen  33 
           Tlf.  58250097 

Formand: Ole Mortensen Tissøvej 19 40408201 

Kasserer: Jette Strange-Hansen Tissøvej 23 61751919 

Sekrtær+WWW Marlene Arildslund Jorløse Byvej 57 24671913 

Bst.medlem: Nanet Pedersen Jorløse Byvej 15 30117198 

Bst.medlem: Jano Hillev Jorløse Byvej 15 30203415 

Suppleant: Tonny Dan Nielsen Jorløse Byvej 17 41579851 

www.it-bilen.dk  tlf: 27282333 

Rep. af PC, Mac, Smartphones 
Salg af hardware 
Opsætning af sikkert netværk 
Opsætning af mail og hjemmesider 
Videoovervågning og alarmer 

henrik@it-bilen.dk 
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Generalforsamling 
             

Jorløse Beboerforening  afholder ordinær general-
forsamling i Jorløse Forsamlingshus: 
 

mandag den 25. januar 2016 kl. 18:30  
 
Dagsorden ifølge vedtægter (se www.jorlose.dk). 
 
Efter generalforsamlingen er beboerforeningen vært ved 
en varm middagsret. Drikkevarer kan købes til rimelige 
priser.  
Deltagelse i såvel generalforsamling og efterfølgende 
spisning forudsætter, at man har betalt kontingent for 
2016, hvilket dog kan ske ved indgangen.  
Til selve generalforsamlingen kan man bare møde op, 
men den efterfølgende spisning kræver tilmelding, og 
det kan ske på tlf. 23819707  (Gunnar Madsen) senest 
tirsdag den 19. januar 2016. 

 Bestyrelsen 

Glædelig jul og godt nytår 

tel:23819707
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Årets aktiviteter 
Generalforsamlingen i januar 2015 var særdeles velbesøgt.  
 
I februar havde vi inviteret Fibia til at fortælle om muligheden 
for fibernet i Jorløse. Der var godt fremmøde, og som vi alle 
ved, var der efterfølgende stor tilslutning til tanken, over 80% 
af mulige husstande bestilte og har nu fået fibernet installeret. 
Teknisk set ser nettet ud til at fungere fint, og de fleste hovsaer 
omkring reetablering efter gravearbejdet skulle nu være 
udbedret. Lidt malurt i bægret er, at Fibia har været ret 
restriktive med at installere uden for byområdet. 
 
Desuden afholdt vi loppemarked i samarbejde med 
forsamlingshuset, desværre ser interessen for dette ud til at 
være dalende. 
 
Vor traditionelle spildindsamling blev i år afholdt i april i 
samarbejde Dansk Naturfredningsforening. 
 
Planlagt grillaften i maj måtte vi desværre flytte til august, 
hvor vejret var med os og mange mødte op. I september havde 
vi inviteret til omvisning på Fugledegård, det havde desværre 
ingen interesse. Men derimod havde vi næsten fuldt hus til 
Peter Rasmusens foredrag i november. 
 
En del beboere i Jorløse havde for flere år siden rettet 
henvendelse tilkommunen for at få begrænset hastigheden 
på Tissøvej forbi Jorløse og gennem Jorløse. Beboerforeningen 
har gentagne gange rykket for svar, og endeligt er der defineret 
et projekt med 60 km/t på Tissøvej og 40 km/t miljøzone med 
chikaner gennem byen. Vi ser frem til, at det bliver etableret. 
 
Beboerforeningen samarbejder med 4 naboområder (de 5 
landsbyer) om at påvirke landistriksudvalget i Kalundborg 
Kommune. Aktuelle mærkesager er stisystemer og bedre 
mobiltelefonidækning. Desværre er der ikke udsigt til de store 
forbedringer foreløbigt. Der er generelt mangel på stier i 
kommunen og mange sorte pletter i mobildækningen. 
 
I 2014 holdt forsamlingshuset 125 års jubilæum og 
beboerforening gav en gave på 12.500,- kr. og arbejdskraft til 
maling af indgangspartiet inkl. ny belysning m.v. Det meste af 
arbejdet blev udført af bestyrelsen i januar, der mangler dog 
stadigt et par enkelte detaljer som lamper om spejlet etc.  
 

Husk Jorløses Venner på Facebook 
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Ubby Super Brugs 
 Torvet 3 4490 Jerslev 
 Tlf. butik.   59595029 
 Tlf. slagter  59595017 
 
Kød til festlige lejligheder 
Spændende frugt og grønt 
Stort udvalg i vin 
Benzin 
Håndkøbsudsalg 
Fordi vi ikke er ligeglade 
er vi din lokale butik. 
Ubby Super Brugs 

           

Kontingent for 2016 
Så er det tid igen at indbetale kontingent til beboerforeningen. 
Beløbet er uændret kr. 150,- for en husstand eller kr. 75,- for 
enlige. Beløbet bedes indbetalt via din netbank på konto nr:   

0537 482609  
Med undtagelse af generalforsamlingen er vore arrangementer 
åbne for alle, også dem der ikke støtter foreningen økonomisk. 
Som sædvanling udlodder vi 2 flasker rødvin på indbetalinger 
inden 15. januar 2016. 
 

Vi mangler ideer og ildsjæle 
Hvordan ”sælger” vi Jorløse? Inden for kommunegrænsen står 
vi lidt i skyggen af Røsnæs, Kalundborg by, Reersø, Havnsø 
m.fl. Jorløse er en lille flække uden butikker, skole og andre 
samlingspunkter. Vi har dog et herligt og fredligt naturområde, 
brug det og støt op om vort sparsomme foreningsliv. Vi ser 
gerne nyt blod i bestyrelsen og gerne flere hjælpere og 
idemænd/kvinder også uden for bestyrelsen.  
Gennem samarbejdet i de 5 landsbyer prøver vi at definere et 
fælles selvværd. Jorløse, Buerup, Reerslev, Sæby og Ubby-
Jerslev ligner måske ikke hinanden, men vi har det fælles 
problem at stå i skyggen. 
Forslag og ideer er altid velkomne, mød op på general-
forsamlingen, skriv på Facbook eller send en mail eller ring. 
 

Lidt fra naturen 
Vandet i Tissø og åen er nu steget 
fra 90 cm til 210 cm siden 1. 
november. Billedet er fra den 
meget omtalte oprensning af åen. 

Butikkens åbningstid: 
Alle dage 8.00 - 20.00 
 

Basal postservice, pakkeboks 

 
Stationsvej 21,  Centret 
4470  Svebølle 
Tlf.   59293031 
Email: 04635@coop.dk 


