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GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen blev 

afholdt i Huset på Næsset 

den 26.05 fra kl. 19 og der 

var et fint fremmøde og god 

stemning. Efter mødet holdt 

konsulent Jesper Zeihlund et 

inspireret foredrag om den 

nye trend 

Oplevelsesøkonomi. 
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Referent og fotograf: Tommy Flugt 

 

 

 



 

 

                           Turlandets formål 

 

Foreningens formål er at skabe opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og 

potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere på Tuse 

Næs og Næssets nærområder. 
 

 

Foreningens nye webside kan findes ved at google Turlandet Tuse Næs (url: http://www.turinaturen.dk) 

 

http://www.turinaturen.dk/


Generalforsamlingen i Turlandet i Huset på Næsset den 26. maj kl. 19 

Vi startede med at spise smørrebrød i Huset kl. 18. Det var bestilt og betalt i forvejen.  

Selve generalforsamlingen begyndte kl. 19 jvf. § 6 i vedtægterne: 

Dagsordenen  

1) Valg af dirigent – Hans Ravn foreslået og valgt. 

2) Formandens beretning. Charlotte Lyngholm aflagde bestyrelsens beretning og den godkendtes. 

3) Godkendelse af regnskab. Anni Svendsen fremlagde regnskabet der godkendtes. 

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

100 kr. om året. Anni Svendsen fremlagde budget, der godkendtes. Uændret kontingent godkendtes. 

5) Valg til bestyrelsen: 

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

sidste er på valg og villige til genvalg. Finn Bjerregaard og Alice Faber genvalgtes. 

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

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

7) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår John Nygaard og suppleant Hans Ravn. Revisor og suppleant genvalgtes.  

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

9) Eventuelt. Hans Ravn fortalte om Biogasanlæg ved Kvanløse og Ringsted i støbeskeen og om et 

samarbejde med Naturgas Fyn. Finn Bjerregaard opfordrede til snak mellem parterne og Rensningsanlæg 

gruppen på Tuse Næs. Hans Ravn foreslog at en Preben fra hans gruppe kunne komme til næste møde. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til                       

tillidsposter. 

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8.                         

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig                                  

afstemning. 

Offentliggjort på Turlandets hjemmeside og Facebook: Det sker på Tuse Næs den 15.04.2016 og udsendt til 

medlemmerne. 

På Generalforsamlingen kom det frem at foreningen nu er på 55 medlemmer. Til generalforsamlingen 

deltog 30. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte formanden Alice Faber, kasserer Anni 

Svendsen og næstformand Laila Hodell. Øvrige medlemmer af bestyrelsen Charlotte Lyngholm og Finn 

Bjerregaard. Suppleanter: Kirsten Nielsen og Susanne Thyboe. Generalforsamlingen 26.05.2016. 



Efter generalforsamlingen var der inspirationsforedrag med Jesper Zeihlund. Han var fra Nordisk Center for 

Lokale Fødevarer og talte om oplevelsesøkonomi. Om den ekstra energi, der skal lægges i det herude på 

landet og som kan få ekstra betydning for egnen. Man skal regne oplevelsesøkonomien med ind i sit virke 

og sine produkter. For der er mennesker i storbyen, der er villige til at betale for oplevelserne herude. Og 

dem skal vi have fat i. Københavnerne drømmer om at være lidt landlige, fortalte han. Det drejer sig om 

hvilke stregkoder vi skal sætte på egnen Tuse Næs. Fødevarer + folk der rydder stier og laver cykelruter er 

et godt brand. Dagsordenen i dag er natur, kultur og fødevarer - og den stedbundne ressource: Det er 

mennesker, der skaber det. Han opfordrede til at lave små kurve med fødevarer og lokalkunst til at 

tydeliggøre egnen. I skal have fat i den urbane bondemand, som han kaldte københavnerne. Og han mente, 

at vi skulle satse på gamle æblesorter på Tuse Næs. Jo mere nicheorienteret vi er des bedre, sagde han. Og 

vær opmærksomme på: Der kommer en kritisk forbrugermasse fremover. Sæt fokus på det gode liv og 

kreativiteten. Og husk at den oplevede værdi er vigtig. 

Referent: TF 

 

Charlotte Lyngholm aflagte bestyrelsen beretning for medlemmerne. En velbesøgt generalforsamling hvor 

over halvdelen af medlemmer deltog i aftenen. Og der var også nyheder at hente i foreningen, som holdt 

sin første generalforsamling udover den stiftende for et år siden. Men imellem de to forsamlinger er der 

sket meget. Foreninger har udarbejdet en ansøgning til LAG Midt-Nordvestsjælland og fået den godkendt 

og senere blev den konfirmeret af Erhvervsstyrelsen. Det drejer sig om midler til udarbejdelse af diverse 

Arbejdspakker med støtte fra: 



 

 

På storskærmen så fremlæggelsen sådan ud og gav et fint overblik over bestyrelsens arbejde og 

imødekomne ansøgning: 

 

Arbejdspakke 2 blev nærmere belyst: 

        



Men foreningen har haft andet at gøre i årets løb og har sammen med Lokalforum og politikere kæmpet for 

at får skiltningen på motorvej 21 i orden, så man kunne finde Tuse Næs, når man kom til Holbæk. Efter et 

års tovtrækkerier og besvær lykkedes det endelig at få vejdirektoratet til at give sig og inden jul 2015 kunne 

man se Tuse Næs navnet på skiltet ved frakørsel 20 ved Holbæk V. Det var en stor sejr for foreningen og for 

de involverede parter og har naturligvis noget at gøre med at få folk til at komme til Turlandet Tuse Næs. 

Derfor var foreningen engageret i sagen. 

 

Det ihærdige arbejde med at søge midler til foreningens aktiviteter kom det gode skridt videre da LAG 

indstillede det ansøgte til godkendelse den 23. februar 2016. 

  

Senere blev ansøgningen konfirmeret med tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Turlandet har fået bevilget 50% af 

LAG til Turlandsprojektet. De resterende midler søges i andre fonde. Og alle var glade og nu kommer 

arbejdet med at organisere det hele efter de regler der nu engang er for at modtage en sådan bevilling. Så 

der bliver nok at se til i fremtiden. 

 



Foreningen er om noget knyttet til og arrangerer hvert år en Æblefestival på Tuse Næs i oktober måned, 

hvor æblerne er modne og plukkefærdige. Her er hele Tuse Næs så at sige involveret i arbejdet med en to 

dages festival til ære for det danske æble og Tuse Næs. 

I oktober 2015 åbnede festivalen på Bavnen 4 hos Anni og Jørgen Svendsens Æblemosteri og æbleplantage. 

Vejret var med os og det blev nogle gode dage omkring æblet. I år holdes Æblefestival den 1.2. oktober. 

 

Æblefestival på Tuse Næs 2016: https://www.facebook.com/Aeblefestival   

Se også om Æblefestivalen på hjemmesiden: http://www.turinaturen.dk/426450068  

 

Forsamlingen  

 

https://www.facebook.com/Aeblefestival
http://www.turinaturen.dk/426450068


 

Mødet blev ledet af Hans Ravn som senere undereventuelt fortalte om planlagte Biogasanlæg ved Kvanløse 

og Ringsted og der udspandt sig en spændende debat omkring dette og så foreningens engagement i 

Rensningsanlæg debatten, som foreningen nødvendigvis har måttet engagere sig i. Vi finder det utænkeligt 

at lægge et Rensningsanlæg på Tuse Næs, som Holbæk Kommune har spillet ud med via et udvalg. 

 

Efter et stormøde i Tuse Næs Idrætshal hvor 500 beboere dukkede op for at give deres mening til kende og 

sige nej til tanken om et Rensningsanlæg på Tuse Næs blev nedsat en borgergruppe herfra næsset. Og de 

har i snart en måned drøftet situationen og bearbejdet ideer og forslag til Holbæk Kommune. De er langt 

fremme med arbejdet og der sidder nogle meget kompetente folk i arbejdsgruppen, hvori Turlandet Tuse 

Næs er repræsenteret.  



 

Der udspandt sig en levende debat under eventuelt på mødet. Det er en engageret forening. 

Efter generalforsamlingen en kort pause og så var der foredrag af Jesper Zeihlund, der fortalte om 

oplevelsesøkonomi og muligheder på Tuse Næs.  

FØDEVARER PÅ KRYDS OG TVÆRS 

 Jesper Zeihlund 

FØDEVARER PÅ KRYDS OG TVÆRS 

Jesper Zeihlund på MADTOUR i Nordvestsjælland efter Turlandets generalforsamling den 26.05 i 

Huset på Næsset. Jesper har 30 års erfaring fra oplevelses- og fødevarebranchen. Lokale fødevarer 

fra følelse til fakta. Dialog og idéudvikling efter foredraget.                                                                 

Hjemmeside til JZ: https://jesperzeihlund.wordpress.com  

https://jesperzeihlund.wordpress.com/


 

Og så var der kaffepause og tid til at drøfte situationen på Tuse Næs og i Turlandet Tuse Næs. 
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