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Beretning Turlandet Tuse Næs 2019 - generalforsamling udskydes til maj 2021 

Bestyrelsen for Turlandet:  Charlotte Lyngholm (næstformand), Kirsten Nielsen (sekretær), Finn 

Bjerregaard, Anni Svendsen (kasserer), Flemming Andersen, Susanne Thyboe og Alice Faber 

(formand). Denne bestyrelse bibeholdes til generalforsamlingen som udskydes til 2021. 

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 generalforsamlinger fortalt om Turlandsprojekt nr. 1 som blev afsluttet september 

2018. Jeg vil kort følge op på projektets status. 

Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af fritidsaktiviteter for lokale og besøgende.                   

I perioden 23. februar 2016 - 22. august 2018. 

 

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

Vi har fortsat 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 fra Tuse Næs Kunsthåndværk i Uglerup og de kan ses på vores hjemmeside: 
http://www.turinaturen.dk/440867248 

Æbletræerne langs veje her på Næsset har overlevet tørken og sidst den regnfulde vinter. og 

Udlån af 10 cykler, fotosafari med bog og udstilling. Fotobogen blev skabt af 12 lokale fotografer. 

På Facebooksiden er der nu 100 fotografer med i fotosafari Tuse Næs. Shelter til overnatning i 

Hørby Havn.  

http://www.turinaturen.dk/440867248


 

2 
 

Arbejdet med projektet og projektets synlige resultater har medført øget samarbejde på kryds og 

tværs mellem institutioner, foreninger og erhverv på Tuse Næs. 

Turlandets forskellige aktiviteter: 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder og flere arbejdsmøder i forbindelse med 

Æblefestivalen,  

Turlandet deltog i ”Vild med Vand” på Hørby Havn den 25. maj 2019 i pavillon sammen med 

Lokalforum. 

Søndag den 2. juni 2019 fra kl. 13 - 16: Naturvandring i Hønsehals Skov i samarbejde med DN 

Holbæk. Fin tur. 

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

Turlandet deltog i samarbejde med Lokalforum i SKVULP 19 på Holbæk Havn i dagene 7. og 8. juni 

2019. Alt dette for at gøre opmærksom på Tuse Næs. 

Sommerudflugt ud i det grønne: Turlandets årlige sommerudflugt gik til Åmosen. Onsdag den 19. 

juni 2019 fra kl. 16.30 - ca. 21.00: Mange medlemmer deltog og fik en fin præsentation og vi 

oplevede at deltagerne havde en god tur. 

Søndag den 8. september 2019 fra kl. 13.00 - 15.00: (Naturens Dag) Mærk Naturen …  Nøj… Det er 

for børn - ligeledes i samarbejde med DN Holbæk - Stjerneløb.  Igen en fin tur i naturen. 

Igen i 2019 Æblefestival, som fandt sted i dagene 5. og 6. oktober 2019. Strålende solskin og 

mange mennesker deltog i alle aktivister. Kirkepladsen var en levende plads om lørdagen - og blev 

festligt åbnet af Politikkens journalist Ole Rasmussen, som med et æblekast lovede kun at spise 

økologiske æbler i fremtiden. Spisning og aktion i Huset på Næsset og om søndagen børneteater 

og meget mere blev en stor og festlig oplevelse. 

Turlandet har været aktive deltagere i Udviklingsplanen på Tuse Næs ledet af Lokalforum. 

2020 

I 2020 har vi haft en del planer, som vi desværre har måttet aflyst pga. Corona-situationen: 

Forårstur i Hørby Skov april med godsejer Christian Castenskiold som guide. Vi genoptager 

turen, når det bliver muligt. AFLYST 

Vild med Opera i Hørby Kirke den 19. april i samarbejde med Kirkerne på Tuse Næs er også 

AFLYST 

Vi arbejder med naturguideordninger:  i samarbejde med Helene Meden - foreløbig har vi fået 

bevilget 25.000 kr. af Friluftrådet til guide af mennesker med handicap i 2020.  

Friluftsrådet har desuden bevilget kr. 20.000 kr. vedr. Vores Natur, aktiviteter langs fjorde og søer. Der skal 

afvikles 2 guidede ture med forskellige vandredskaber. Det er aftalt med Havnens bestyrelse at de 
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medvirker i det omfang de kan. Fx finder de et aflåst sted til opbevaring af vandredskaber. Og vi har planer 

om at få kompetent undervisning til frivillige der kan fortsætte med aktiviteter i vand. 

Guideturene forsøger vi tænkt sammen med en tur i Frøskoven med Flemming Jørgensen og svampeturen, 

som Anita Nielsen fra Huset på Næsset arrangerer, sådan at der laves PR samlet. 

Men selvfølgelig afventer det videre arbejde med projekterne, at Corona mister sit greb. 

 

Vilde blomsters dag 14. juni i Hønsehals Skov i samarbejde med DN – håber vi bliver afviklet. 

Carmen Opera 29.08.20: Vi er i dialog med Opera i Provinsen om gennemførelse af 

forestillingen i lyset af corona-situationen, da de mange frivillige i kor m.v. snart 

efter planen skulle begynde forberedelserne. Når vi ved mere får I besked. 

Æblefestival 2021 3. og 4. oktober - håber vi kan afholdes. Planlægning sammen med de rigtig 

mange på Næsset, som samarbejder om denne årlige begivenhed på Tuse Næs, var begyndt i 

januar måned, men er midlertidig standset. 

.  

STOR TAK 

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, 

Hørby Bådelaug, Brugsen i Udby. 

Det har alt sammen gjort meget til at Tuse Næs er blevet mere kendt og hele tiden er i udvikling så 

flere og flere kender Tuse Næs.   

 

Alice Faber – formand april 2020 

Turlandet Tuse Næs 

www.turinaturen.dk  
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