
 

Generalforsamling for medlemmer af Turlandet Tuse Næs 17. maj 2022 i 
Huset på Næsset kl. 20.15 med fint fremmøde. 
Referat: 

1) Valg af dirigent - Ingolf Nielsen foreslås som dirigent: Ingolf Nielsen blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og gav ordet til 

formanden. 

2) Formandens beretning ved Alice Faber: gennemgik beretningen bl.a. fortalte hun om projekt 

Stiernes Sti, som er på vej til at blive realiseret, jubilæums Æblefestivalen er den 10. og den blev 

afholdt i oktober 2021 med stort fremmøde og forskellige naturprojekter. Beretningen blev 

godkendt. Se nedenfor.  

Der blev fra forsamlingen spurgt til Naturrummets placering pga af blød bund. Alice svarede, at 

Turlandet er i en undersøgelsesfase.  

3) Godkendelse af regnskab ved Anni Svendsen: gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Kan 

ses nedenfor. 

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent 100 kr. om året pr. person. Ved næstformand og kasserer Anni Svendsen: gennemgik 

budgettet, som blev godkendt – kontingent forblev uændret. Budget se nedenfor. 

5) Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af Flemming Andersen, Anni Svendsen, Finn Bjerregaard, 

Kirsten Nielsen og Alice Faber. 

På valg er Kirsten Nielsen og Finn Bjerregaard - begge er villige til genvalg: Begge blev genvalgt. 

6) Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Nuværende suppleanter er Susanne Thyboe og Benny 

Hansen - begge villige til genvalg: Begge blev genvalgt. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår John Lygaard og suppleant Hans Ravn. 

Begge blev valgt. 

8) Behandling af indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen. 

Ingen forslag indkommet. 

9) Eventuelt: Her blev stillet forslag til bestyrelsen om at skabe en kalender med de fine foto fra 

Tuse Næs, som muligvis kunne give lidt midler til Turlandet. Tommy Flugt viste smukke billeder 

fra Tuse Næs på skærmen. Med tak til dirigenten afsluttedes generalforsamlingen. 

 



Kontaktperson og referent: Alice Faber 

Mail: alicegfaber@gmail.com tlf.: 2874 1636 - www.turinaturen.dk  
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Fællesvandringen i Udby Naturskov den 26.02.2022 
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