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Der var inviteret til møde igennem foreningens Nyhedsbrev: 

Møde om bevillingen til Turlandet 

LAG har indstillet Turlandet til støtte, derfor holder vi møde den 11. april på Lyngholm Landsted 

Guredevej 44 kl. 17-19. Turlandet er vært for mødet og vi sørger for at få lidt at spise. Husk at 

melde jer til Alice Faber: alicegfaber@gmail.com  

Det projekt vi har ansøgt handler om at beskrive vor unikke natur og kultur, skabe cykel- og 

vandreruter, skovture m.m. Fortælle historier om Tuse Næs, skabe foto- & fiskesafarier og 

æblerovsruter. Sørge for at der er cykler til at komme rundt på for gæster og naturelskere. Alt i alt 

et projekt til en halv million. LAG har indstillet os til 50% støtte, som er det maximale de kan yde. 

Andre fonde søges til restfinansieringen.  

Hvis vi får den endelige bevilling igennem, er det vigtigt vi er rustet til at gøre det rigtige i forhold 

til bevillingen. Det vil sekretariatsleder og programkoordinator i LAG Nynne Larsby Friis fortælle os 

om og hjælpe os i gang med. Derfor er det vigtigt at Turlandets medlemmer kommer til mødet. 

Dels for at sige til lykke til hinanden med at vi er kommet et skridt videre siden starten på vores 

eventyr. Og dels for at sætte os ind i, hvad det betyder for hver enkelt og for Tuse Næs som 

helhed. 
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Mødet afholdtes på Lyngholm Landsted hvor Charlotte Lyngholm tog imod. Men først skulle hun lige have 

hjælp til at få fårene ind, så de forsamlede gik op på bakkerne i den smukke aftensol og så hyrdehunden 

drive får ind efter en dag i det dejlige græs. Bagefter samledes vi i de fine lokaler og Charlotte Lyngholm tog 

imod og startede mødet. 

Hun konstaterede at vi er på en skæringsdato. Nu starter foreningens projekt. Hun præsenterede Nynne 

Larsby Friis fra LAG og takkede for at hun ville komme og fortælle om det administrative omkring vores 

ansøgning. 

Men inden Nynne gik i gang redegjorde Charlotte Lyngholm for Turlandet Tuse Næs’ forhistorie. Vi startede 

som et netværk, men er nu en forening med love og generalforsamling. Ellers kunne vi ikke have ansøgt 

LAG om midler. Men nu har vi projektgrupper, en markedsforsyningsgruppe + to i dvale. Og en bestyrelse 

og snart en generalforsamling plus en oplysnings- og inspirationstur til Røsnæs. Og vi har næsten fået vores 

ansøgning til Turlandet Tuse Næs i land. 

Vi skal have ruterne etableret, vandreture på Tuse Næs, kort og pjecer. En shelter er på bedding, Tuse Næs 

Fotosafari er i gang, Fiskesafari kommer. Og forskellige vandreture på halvøen. 

Dernæst opfordredes forsamlingen til at præsentere sig. Og Nynne fik en fin fornemmelse af alsidigheden i 

den forsamlede gruppe omkring Turlandet Tuse Næs. Det var en alsidig præsentation der havde meldt sig 

til aftenen. 16 interessenter og bestyrelsesmedlemmer. 
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Nynne Larsby Friis, sekretariatsleder og programkoordinator fra LAG fik ordet og gennemgik aftenens 

emne for at ruste os til den ansøgte bevilling og hvordan vi skal forholde os for at overholde reglerne for 

bevillingen. 

Hun forventer tilsagn fra ministeriet inden for denne eller den næste uge til foreningens ansøgning. 

Der er to tråde i projektet: Ansøgningen og tilsagnet. Hun opfordrede til at læse det løbende igennem, for 

det er bindende og vor praksis omkring det skal følge vor ansøgning. 

                                                                                           
LAG Midt-Nordvestsjælland 
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Vi skal sætte os godt ind i hvad vi skal bruge: Arbejdspakker, frivillige. Vi skal forholde os til vort eget 

tilsagn. Huske reglerne i det daglige. Det administrative projekt skal være i orden for at der kan udbetales 

ansøgte midler. 

Fakturaer skal udformes til Turlandet Tuse Næs. 

Angående stier, så skal tilladelser, der følger med søges af os selv. Udgifter skal registreres. 

Hvis vi køber brugte cykler skal de registreres hos LAG og godkendes der. 

Timer og timepris skal altid fremgå af fakturaen. 

 Ligeledes skal aktivitet fremgå på fakturaen. 

 

Offentlig medfinansierings regler gælder. 

Mellemfinansiering skal godkendes af ministeriet. 

Logo på tryksager på publikationer og websider. 

Oplysningsskilt/plakat skal sættes op i a3 størrelse. Fx i udhængskabet ved Brugsen, evt. på Lyngholm og i 

Huset på Næsset. 

Frivilligt arbejde: 1 time = 100 kr. – som medfinansiering. 

Møde aktivitet højst 20% af selve aktiviteten. 

Time regnskab på hver person skal godkendes af en tegningsberettiget fra foreningen. 

Frivillighedstimer er i alt 1940 timer og altså heraf 20% til møder. Det frivillige arbejde har stor værdi for 

projektet. 

Mangler der dato på en timeseddel kan den ikke godkendes og indtægten forsvinder. 
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Hvis man vil ændre i ansøgningen skal man søge om ændring i LAG bestyrelsen, ellers bortfalder tilskud. 

Foreningen opererer med medlemmer, der betaler kontingent og kontingentfrie medlemmer, der arbejder 

frivilligt og derfor kan vælge at være kontingentfrie. 

Efter den glimrende gennemgang af Nynne og besvarelse af spørgsmål spistes en sandwich, og bagefter 

kaffe og kage. 

Almindelig samtale, spørgsmål og svar og uddybning af indlæg og afklaringer fulgte. 

 

Tilbud fra Mikkel Vale om at foreninger på Tuse Næs kan deltage i Tuse Næs årskalender med billeder og 

datoer for møder/begivenheder m.m. Deadline for datoer og billeder inden den 1. august. Det er 

menighedsrådet der betaler kalenderen og det er et tilbud til bl.a. Turlandet Tuse Næs om deltagelse. 

Turlandet tog imod det gode tilbud. 

Alice Faber takkede Nynne for hendes indlæg. 

Charlotte Lyngholm redegjorde for foreningens fremtidige tiltag med bod i Ryegård 30. april og 1. maj 

2016, hvor hun og Alice Faber deltager. Fødevarefestival på Hørbygård 28. og 29. maj 2016 og 

Inspirationstur til Røsnæs 9. juni og generalforsamlingen 26. maj kl. 19 i Turlandet i Huset på Næsset. 

OBS NB: Inden generalforsamlingen er der mulighed for at vi spiser sammen kl. 18. Bestil smørrebrød 15 

kr. pr. stk ved at sende en mail til Alice alicegfaber@gmail.com med det antal smørrebrød du ønsker. 

Efter generalforsamlingen spændende foredrag af Jesper Zeihlund: Fødevarer på kryds og tværs Jesper 

har 30 års erfaring i oplevelses- og fødevarebranchen. Lokale fødevarer fra følelse til fakta.  

Link: https://jesperzeihlund.wordpress.com/  

Der er Turlandsmøde i bestyrelsen i Aurora på fredag Kastrupvej 31 kl. 13 – 15. 

Turlandet Tuse Næs har fået sin egen hjemmeside, hvor Turlandskalenderen altid kan findes: 

http://turinaturen.simplesite.com/ 

  Referent: Tommy Flugt - 11.04.2016 
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