
Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017                                                                       
i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Udby, 4300 Holbæk 

Spisning kl. 18: Startede med hyggelig fællesspisning og møde inden aftenens begivenheder. 

Foredrag kl. 19 med Naturvejleder Jørgen Stoltz 

”Tuse Næs – stop en halv og oplev en hel masse” – blev en oplevelse og lidt af en øjenåbner. 

Stoltz fortalte om Odsherreds geologi og historiske udvikling og knyttede trådene til Tuse Næs. Vi har i den 

grad en fælles forhistorie. Han lavede en fin rundvisning i Tuse Næs fine egenskaber og tilføjede nogle 

muligheder for forbedringer. Når vi nu er omgivet af den sjældenhed af vand til tre sider, de tre fjorde, 

burde vi tænke på mulighederne for at få kik ud på vandet gennem kiler flere steder. Meget er tilgroet og 

det ville forhøje herlighedsværdierne for Tuse Næs med flere kik ud til vandet. Stoltz forklarede hvordan 

nordvestsjællands bakker, bugter og fjorde er skabt af isen. Lammefjorden er det største 

landvindingsprojekt og det dybeste i Europa og så er det kendt for sine velsmagende grøntsager på grund af 

den nærings- og mineralrige jordbund. Det giver egnen nogle særlige muligheder. Et af dem er han selv 

medvirkende til: Det vilde Køkken ved Klint. Og han viste eksempler på muligheder og forklarede at de også 

var til stede på Tuse Næs. Det var bare at gribe dem. Og gribe istidsrutens kommende muligheder. 

 Og Stoltz stillede nogle skarpe 

spørgsmål til forsamlingen som gav stof til eftertanke for medlemmerne af Turlandet Tuse Næs og 

tilhørerne til hans interessante og relevante foredrag. Efter en lille pause var kaffen klar og næste punkt: 



Generalforsamling kl. 20.15 for medlemmer af Turlandet Tuse Næs 

 Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent – Ingolf Nielsen valgt som dirigent – Tommy Flugt som referent. Dirigenten 

takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og han gav ordet til 

formanden Alice Faber for beretning. 

2) Formandens beretning. Formanden redegjorde og Finn Bjerregård fra bestyrelsen redegjorde undervejs 

om ture og pjecer der er på vej og om fiskesafari med mulighed for havørsfiskeri/ Tuse Å Systemet og 

Kanalfjordsfiskere efter karper. Han kom endvidere ind på muligheden for færgefart fra Holbæk til Tuse 

Næs med en chalub der er under udvikling til en 9 passagerer. Beretningen blev godkendt og vedhæftes. 

 3) Godkendelse af regnskab. Foreningens kasserer Anni Svendsen fremlagde regnskabet og det blev 

godkendt. 

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.                                                                                        

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr. om året. Godkendt 
 

 5) Valg til bestyrelsen:  

     Bestyrelsen består af Charlotte Lyngholm, Anni Svendsen, Laila Hodell, Finn Bjerregaard, Alice Faber -                   

     Finn & Alice er på valg og villige til genvalg. De blev valgt 
 

 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

     Nuværende suppleanter Kirsten Nielsen og Susanne Thyboe er villige til genvalg. Valgt 
 

 7) Valg af revisor og revisorsuppleant: 

      Bestyrelsen foreslår John Lygaard og suppleant Hans Ravn. Valgt 

8)  Forslag til ændring af Turlandets vedtægter – under a afsnit 9 tilføjes: 

     ”Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre organisationer eller grupper, når bestyrelsen finder det   

       fremmer udviklingen på Tuse Næs.” Ændringsforslaget blev vedtaget 
 

9)  Behandling af indkomne forslag: De skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen. 

Ingen indkomne 

10) Eventuelt. Anita Nielsen kom med forslag om at lave kunstprojekter ved busstoppestederne. 

                              Turlandet Tuse Næs webside: www.turinaturen.dk  

Under generalforsamlingen og formandens beretning vistes lysbilleder på storskærm om Tuse Næs fra 

Tommy Flugt store fotografiske arkiv. 

Aftenen fanget i fotos af referenten: 

http://www.turinaturen.dk/


 

Rapsmarkerne er i blomst. Foto på vej til generalforsamlingen den 4. maj 2017. En smuk dag og aften. 

      

 



      

Spisning & samling 

 

 

 



 

AFTENENS DIRIGENT KUNNE SÆTTE SIG EFTER GENERALFORSAMLINGEN OG FORMANDEN TAKKE FOR GOD RO OG ORDEN. 

 

Endnu en milepæl i Turlandet Tuse Næs er sat ved generalforsamlingen 2017. 

 

www.turinaturen.dk  

http://www.turinaturen.dk/

