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Beretning Turlandet Tuse Næs 2018 – generalforsamling 9. maj 2019

Præsentation af bestyrelsen for Turlandet:  Charlotte Lyngholm (næstformand), Kirsten Nielsen 
(sekretær), Finn Bjerregaard, Anni Svendsen (kasserer), Flemming Andersen, Susanne Thyboe og 
Alice Faber (formand).

Turlandets formål:

 § 3. 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 nærområde. Det betyder også at interessen for bosætning fremmes. Det er tillige et 
selvstændigt formål at fremme den lokale udvikling i en bæredygtig retning.   

Vi har de sidste to generalforsamlinger fortalt om det vi har kaldt Turlandsprojekt nr. 1, jeg vil 
referere det jeg skrev ved projektafslutningen i september 2019:

Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af fritidsaktiviteter for lokale og besøgende.                   
I perioden 23. februar 2016 - 22. august 2018.

Projektet er nu afsluttet og de mange aktiviteter har ført meget godt med sig:

Vi har fået foldere med spændende historier og kort til cykelture og vandrestier på Tuse Næs og 
kajaktur på vandet omkring Næsset, Fiskesafaritur og Friluftkort over Tuse Næs. I alt 12 pjecer som 
uddeles gennem Visit Holbæk og Tuse Næs Kunsthåndværk i Uglerup bl.a. 

Vi har plantet æbletræer langs veje her på Næsset og udformet et Æblerovskortet. Udlån af 10 
cykler, fotosafari med bog og udstilling. Shelter til overnatning i Hørby Havn. Stort arbejde i 
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Turlandets stigruppe, mange møder i foreningen og samarbejde med mange andre for at 
gennemføre projektet.

Det hele formidles dels på egen hjemmeside www.turinaturen.dk, men også på Visit Holbæks 
hjemmeside: https://www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Fotosafarien, hvor 12 lokale fotografer deltog med smukke fotos af Tuse Næs i de 4 årstider og fra 
mange forskellige vinkler resulterede i en fotobog på 100 sider, en udstilling med 80 fotos i Huset 
på Næsset - den 3. marts -flere hundrede mennesker så udstillingen og det skabte megen 
interesse for halvøen og god presseomtale.

Arbejdet med projektet og projektets synlige resultater har medført øget samarbejde på kryds og 
tværs mellem institutioner, foreninger og erhverv på Tuse Næs.

Foreningen Turlandets medlemstal er tredoblet i perioden og Turlandets årlige Æblefestival er 
med de mange nye samarbejdspartnere vokset både samarbejdsmæssigt og publikumsmæssigt. 

Det øgede samspil mellem de forskellige parter har ført til, at der arbejdes med at få anderledes 
og bæredygtige boliger til Næsset. En gruppe er i gang med i samarbejde med Holbæk Kommune 
at skabe et nyt boligområde på Tuse Næs. Men hav tålmodighed - ting tager tid.

Projektet har i det hele taget givet øget mod og tro på at det nytter at arbejde kreativt med 
halvøens potentialer og at samarbejde er vejen frem. Det øgede besøg vil føre til øget bosætning, 
så Tuse Næs kan fastholde skole, idrætsliv, musikliv med meget mere på sigt. Øget besøg er en 
realitet.

Samarbejdet med Visit Holbæk er udbygget og turistchefen er meget aktiv i forhold til 
markedsføring af Tuse Næs. Hvilket betyder omtale i flere aviser og magasiner rundt i landet.

På vores ture i naturen kommer mennesker som bor på Tuse Næs, men mange fra nær og fjern 
besøger også halvøen, både når vi har arrangementer og på egen hånd, hvor foldere nu viser vej.

Tuse Næs er kommet ind i mange menneskers bevidsthed og betydelig flere besøger Tuse Næs 
end før projektet, som har skabt synlighed om Tuse Næs’ mange kvaliteter og større indsigt 
omkring bæredygtighed og miljø. Det bistår turene i naturen i høj grad til.

Det har været væsentligt at LAG, Friluftrådet, Landdistriktspuljen og Holbæk Kommune har støttet 
dette projekt, uden denne støtte og blåstempling var vi ikke i løbet af godt 2 år nået, hvor vi er i 
dag, og vi ser det som et væsentligt trin på vejen til yderligere udvikling af halvøen.

Dette skrev jeg til bidragsyderne den 23.09.18.

Bestyrelsen har holdt  8 bestyrelsesmøder og flere arbejdsmøder i forbindelse med Æblefestivalen, 
og da projekt 1 var færdigt begyndte vi at drøfte nye visioner for vores arbejde og noget af det vi 
har talt om er, at Tuse Næs fik eget brand: Smagen af Tuse Næs (alle lokale bæredygtige 

http://www.turinaturen.dk
https://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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produkter) blev markedsført under samme logo /måske etableret som en gruppe, fødevarebørs, at 
vi fik etableret et sted fx i Udby, hvor man kunne få vores foldere og bestille en guidet tur, guider, 
ønsket om plakatsøjle i Udby, et sted fx på nettet, hvor sommerhuse udlejes, færgefart mellem 
Hørby og Holbæk, forskønnelse i Udby fx omkring Huset på Næsset, så området kunne fungere 
som ude-mødested.

Det Turlandet konkret tænker at gå i gang med er sundheds-vandreruter med motionsvenlige 
smukke redskaber i naturen og så er vi et par stykker fra bestyrelsen, der er med i gruppen 
omkring Lokalforum, der arbejder på udvikling på Tuse Næs, som Henning Olsen lige har fortalt om 
inden generalforsamlingen.

Derudover har Turlandet deltaget i forskellige arrangementer i Holbæk som Erhvervsforum i 
Holbæk har stået for.

Vi har været på udflugt 7. juni hvor vi besøgte Pumpestationen i Audebo og fik et spændende 
foredrag om Pumpestationens historie og hyggeligt samvær over et stykke smørrebrød.

Kunst i Skoven (9.september og måneden ud) var et meget spændende projekt, hvor Theis One, 
kunstner som bor her på Næsset, skabte smukke store billeder af dyr og planter, der er såkaldt 
rødlistet, dvs i fare for at forsvinde. Billederne fik Theis lov til at udstille af Skov- og Naturstyrelsen 
i Hønsehals Skoven og naturguide Helene Meden Hansen guidede på glimrende vis flere grupper 
gennem skoven og fortalte om billederne og dyrene. Omkring 150 mennesker nåede at opleve 
maleriudstillingen i skoven. Materialeindkøb blev også støttet af Lokalforum.

Æblefestivalen 28. – 30. september 2018 blev navngiver LUTTER ÆBLER 68 - Formålet var at fejre 
æblet og fællesskabet på Tuse Næs i mindet om 50året for Martin Luther Kings død og fejringen af 
ungdomsoprørets 50 årsdag.

Åbning ved borgmester Christina Krzyrosiak Hansen
Afhentning af borgmesteren i båd ved Holbæk Havn kl. 10 - hun sejles til Hørby og dernæst blev hun kørt i 
Limousine fra Hørby Havn til kirkepladsen. Åbningstalen holdtes kl. 11 på kirkepladsen og bagefter åbnede 
hun børnenes motionsløb og blev kørt rundt til diverse arrangementer i forbindelse med Æblefestivalen. Og 
så blev hun bragt tilbage til Holbæk ad vandvejen igen.

Program for Æblefestivalen LUTTER ÆBLER 68 kan beses her: 
https://issuu.com/home/published/luther__bler_68_h_fte_web 

Det var Ane K. Kjærsgaard og Tommy Flugt der samarbejdede om PR for æblefestivalen. 

https://issuu.com/home/published/luther__bler_68_h_fte_web
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2019
Turlandet Tuse Næs deltager fortsat i udvikling af Tuse Næs ledet af Lokalforum.

Cykelklar: Åbent cykelværksted 17. marts kl. 10-12.30 på Udbyvej 28

I uge 11 ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk at sætte fokus på klima. I den 
anledning afholder Turlandet åbent ”cykelværksted” i Den gamle Spar, Udbyvej 28 søndag, den 17. 
marts fra kl. 10.00-12.30, hvor man med fælles hjælp kan komme og få gjort sin cykel forårsklar. 
Alle er velkomne til at møde op, hvor I kan høre om og prøve Turlandets grønne lånecykler til en 
cykeltur på Næsset. I må meget gerne tage gæster med. Ibrahim fra Holbæk Cykler, 
Smedelundsgade i Holbæk kommer også og demonstrerer en el-cykel. Prøv selv dette klimavenlige 
alternativ.

Sommerudflugt ud i det grønne

Turlandets årlige sommerudflugt vil i år foregå enten den 18. eller den 19. juni. Det er i skrivende 
stund ikke fastlagt, hvilken af dagene det bliver, ligesom det ikke endnu er fastlagt, hvor turen går 
hen. Nærmere herom i næste nyhedsbrev.

Vild med vand på Hørby Havn den 25. maj

Turlandet deltager i ”Vild med Vand” på Hørby Havn den 25. maj 2019. Der vil blive opsat en 
pavillon, hvor vi vil være sammen med Lokalforum.

SKVULP 19 på Holbæk Havn den 7. og 8. juni

Turlandet deltager også i samarbejde med Lokalforum i SKVULP 19 på Holbæk Havn i dagene 7. og 
8. juni 2019. Alt dette for at gøre opmærksom på vores dejlige Tuse Næs.

Æblefestival LUTTER ÆBLER på Tuse Næs den 4. og 5. oktober

Igen i år vil Turlandet afholde Æblefestival, som finder sted i dagene 4. og 5. oktober 2019. Der har 
allerede nu været afholdt planlægningsmøder med de involverede samarbejdspartnere. Det bliver 
nogle festlige dage med mange spændende tiltag.

Afrunding

Stor tak til alle medlemmer af Turlandet for støtte og opbakning og tak til bestyrelsen for endnu et 
godt og arbejdsomt år og tak til de mange samarbejdspartnere:  jeg nævner blot et par enkelte 
Lokalforum, Huset på Næsset, Visit Holbæk, Kirkerne på Tuse Næs, Tuse Næs Kunsthåndværk, 
havnen, Gymnastikforeningen.

Det har alsammen gjort meget til at Tuse Næs er blevet mere kendt og hele tiden er i udvikling og 
flere kender Tuse Næs.  

Alice Faber – formand – 2.03.2019


