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Beretning Turlandet Tuse Næs 2021 - generalforsamling 17. maj 2022  

Bestyrelsen for Turlandet:  Flemming Andersen (Stigruppen), Kirsten Nielsen (sekretær), Finn 

Bjerregaard, Anni Svendsen (næstformand/kasserer), Alice Faber (formand), suppleant Susanne 

Thyboe og Benny Hansen 

Flemming Andersen er suppleant i foreningen Tuse Næs Lokalforum, hvor han er valgt ved den 

stiftende generalforsamling 16. juni 2020, genvalgt i 2021 og 2022 

Æresmedlem: 

Charlotte Lyngholm er udtrådt af bestyrelsen i 2021. 

Da Charlotte har været medstifter af Turlandet Tuse Næs i 2015 (21. maj for 7år siden), har 

Bestyrelsen udnævnt Charlotte som æresmedlem - Charlotte er altid velkommen til bestyrelsens 

møder.  

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 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 

kan fås fra Tuse Næs Kunsthåndværk i Uglerup og ses på vores hjemmeside: 

http://www.turinaturen.dk/440867248 - folderne er meget efterspurgte og i Corona-tiden har vi 

brugt alternative måder at formidle folderne på. 

http://www.turinaturen.dk/440867248
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Æbletræerne langs veje her på Næsset er vi i gang med at gennemgå. Udlån af 10 cykler sker 

fortsat, men med baggrund i en henvendelse fra Hørby færgekro er 5 cykler til udlån placeret der 

og 5 i Løserup. Vi har fortsat shelter til overnatning i Hørby Havn- 

Turlandets forskellige aktiviteter: 

Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder både fysisk og digitalt og flere arbejdsmøder i 

forbindelse med projekt Stiernes Sti (del af Udviklingsplanen på Tuse Næs) og jubilæums 

Æblefestivalen - den 10. af slagsen.  

Udviklingsplanen for Tuse Næs - Turlandets projekt Stiernes Sti blev påbegyndt med 

planlægning i 2020 og er fortsat i 2021 og fortsætter de næste år.  

Stiernes Sti er en del af den samlede Udviklingsplan på Tuse Næs, som Turlandet har ansvar for.  

Se her under Natur og Fritidsliv: LUP     
Turlandet har i dette projekt samspil med mange, som har givet tilsagn om at stier også må gå 

over deres grundarealer: Fællesmark og Kaj Olsen. Dynamisk projektbeskrivelse kan ses HER. 
                                                                                                                                              
Det handler om: at Turlandet Tuse Næs ønsker at samle stier og oplevelser omkring Udby på Tuse 

Næs og skabe et helt særligt Naturrum med mange anvendelsesmuligheder. Det jeg kan fortælle 

om Stiernes Sti er stort set de planer jeg ridsede op ved sidste generalforsamling. Der er blot den 

forskel, at nu er planerne her i 2022 ved at blive til virkelighed. 

Men jeg vil lige runde visionen, som er at skabe flere muligheder for fællesskab her på Tuse Næs: 

dvs. at skabe stier omkring vores landsby Udby.  Skabe en sti i Udby Naturskov bag ved hallerne på 

Tuse Næs, hvor naturredskaber giver lyst til bevægelse både at gå ture og bruge naturen til 

motion. Vi vil placere bænke og træstammer til formålet. Øge biodiversiteten på det område ca. 2 

ha, som vi fra 1. januar 2022 har fået benyttelsesaftale til af Holbæk Kommune. Samarbejde med 

naboerne Fællesmark og Hvidegård om yderligere stier på deres områder. Desuden opføres snart 

et Naturrum på stedet, som skal være hele Tuse Næs formidlingssted og undervisningsrum for 

mennesker i alle aldre og selvfølgelig børnene i Udby Skole og børnehaven Troldemosen. Vi er i 

gang med at finde en digital model for lån af Naturrummet, da der vil være driftsudgifter i form af 

lys, varme, rengøring, affaldshåndtering m.m. 

 

Stiernes Sti er i høj grad et samarbejdsprojekt og Turlandets bestyrelse er dybt taknemlige for al 

den velvilje og støtte projektet modtager fra alle sider. 

  

Som nævnt er vi nu nået så langt i projektet, at vi har fået benyttelsesaftale af Udby Naturskov af 

Holbæk Kommune fra 1. januar 2022. Og det lykkedes os med god hjælp Inden året udgang at 

http://doccdn.simplesite.com/d/a8/8e/283163833593466536/aa0e7d37-c103-4e43-b070-81987986ca53/2019-09-20%2BLUP%2BTuse%2BNs.pdf
https://issuu.com/auroraflugt/docs/stiernes_sti_tuse_n_s_projektbeskrivelse_28._maj_2
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fonde 2,7 million til projektet. Så vi mener nu, at projektet i hovedtræk har de midler, som 

projektet kræver. Men det er en vanskelig tid på mange måder og økonomisk har vi i Turlandet 

valgt også at give alle mulighed for at købe en aktie i Naturrummet, som i også har mulighed for at 

købe i dag efter generalforsamlingen. 

   

Vi har etableret styregruppen til projektet Stiernes Sti som referer til Turlandets bestyrelse. Den 

består af direktør Birgit Edvars, arkitektfirmaet Edvars & Edvars, Anna Weber, Fællesmark, Anni 

Svendsen (Turlandet), Finn Bjerregaard (Turlandet) og Alice Faber (Turlandet og projektleder). 

Edvars Arkitekterne har tegnet Naturrummet. Desuden samarbejdes med Udby Skole, Børnehaven 

Troldemosen, som sammen med Lokal Forum i udtalelser har bakket flot op om projektet. 

Hallerne har også hjulpet på mange forskellige måder. Der er kun at sige tak til alle og Turlandet 

Tuse Næs håber at fællesskabet på Næsset får glæde af Stiernes Sti. 

 

Naturrummet vil formentlig have byggestart august 2022, p.t. undersøges mulighederne i 

forbindelse med ”blød bund”, der hvor vi har fået tilladelse til at bygge naturrummet. 

 

Turlandet vil holde forskellige orienteringsmøder om fremdriften i projektet. 

 

 

Den 10. Æblefestival, som fandt sted lørdag, den 2. oktober og søndag, den 3. oktober 2021.  
Æblefestivalen er et samarbejde med rigtig mange foreninger og virksomheder - det er en 

fornøjelse, at der er et levende samspil mellem alle her på Næsset., som i synes det er et 

kendetegn ved Tuse Næs. 

Også dette års festival blev en flot markering af, hvad vi kan på Næsset.   

De røde boder som Turlandet har anskaffet, blev stillet op på Kirkepladsen og til åbningen havde vi 

inviteret indenrigs- og boligminister Kåre Dybvad, som har relationer til Tuse Næs og vores 

borgmester Christiana Krzyrosiak Hansen. Der faldt et par anerkendende ord fra talerne til Næsset 

beboere. Kirkepladsen var fyldt med mennesker der hørte de gode talere. Der var også fornem 

musik på pladsen og solen skinnede. Man kunne man købe en pølse og andet godt, salgsboden 

stod Hørby Pølser for. Der blev vist udsolgt. Tuse Næs Lokalhistoriske Forening havde arrangeret 

Veteran biltræf på Hvidegårdens græs, så efter talerne på Kirketorvet kørte Flemming Jørgensen i 

en fornem ældre model borgmesteren og en lille gruppe æblegæster lidt rundt på Næsset. 

I Bavnens æbleplantages med salg af æbler og most var der arrangereret spændende opgaver for 

børn - da jeg besøgte stedet om søndagen fik jeg god motion, da jeg parkerede en 1 km fra stedet, 

da rigtig mange havde fundet vejen til fejring af æblet i Bavnen. 

I Tuse Næs Kunsthåndværk var der et telt i haven med spændende kunsthåndværkere også der 

havde gæsterne i rigt tal fundet vej begge dage. 

Om lørdagen blev der serveret skøn mad af og den traditionelle aktion var som sædvanlig både 

morsom og indbringende - midlerne gik til Kirkens Korshær Det var dreamteamet Ingolf og Niels 

der sørgede for at aktionen blev en fantastisk oplevelse. 
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Vi har arbejdet med naturguideordninger:  I samarbejde med Helene Meden Hansen fik Turlandet 

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

blev gennemført i 2021 i det omfang det har været muligt pga. Corona og afsluttet den 31.08.21. 

Fremover inviteres de involverede handicap organisationer med til nogle af Turlands turene. 

Friluftsrådet har desuden bevilget kr. 20.000 kr. til: Vores Natur, aktiviteter langs fjorde og søer. 

Der blev afviklet guidede ture med forskellige vandredskaber. Det blev aftalt med Hørby Bådelaug 

at de medvirkede i det omfang de kunne. Fx har de et aflåst sted til opbevaring af - de af Turlandet 

indkøbte vandredskaber, når de fremover skal bruges. Finn Bjerregaard er i gang med at aftale, 

hvordan udlånet skal foregå med Hørby Bådelaug. Projektet blev afviklet under overskriften 

VORES NATUR - UNDER OVERFLADEN. Tuse Næs er jo på tre sider omkranset af vand - og vi 

inviterede til at undersøge naturen under vandet i fjorden og i en sø. Arrangementerne var for 

både børn og voksne - og familier. Deltagelse var gratis.  

Arrangementer foregik ved Hørby Havn og ved søen i Mosemark skov. Alle ture med mødetid kl. 
16.00 til ca. kl. 18.  
Turene i Hørby Havn blev afholdt tirsdag den 17. august og mandag 6. september. Turene ved 
søen i Mosemark Skov med mødested p-pladsen ved Løserupvej er mandag 23. august og 8. 
september. 
 
Hjerteredderkursus: tirsdag den 7. september 2021 kl. 15.30 arrangerede 
Turlandet Hjerteredderkursus for medlemmer med Henrik Toxverd som underviser. Kurset foregår 
i Cafeteriaet i Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23, Udby med tilmelding. Deltagelse gratis. 
Deltagerne var meget tilfredse med kurset. Så det er måske ikke sidste gang vi i samarbejde med 
Hjerteforeningen holder et sådant kursus. 
                                                                                                                                                   

Aktiviteter 2022 

En del fokus vil projekt Stiernes Sti have i 2022 og vi vil afhængig af fremdriften i projektet invitere 

til forskellige event i Udby Naturskov. 

26.02.: Vi har afholdt Fællesvandring/orientering om Stiernes Sti, salg af aktier med efterfølgende 

kaffe og æbleskiver i Tuse Næs Hallen med stor tilslutning. 

17.05. Foredraget ”Styrk livet i Udby Naturskov” med forfatter Lasse Thomas Edlev var det muligt 

at høre før generalforsamlingen. 

Herudover vil Turlandet invitere til forskellige tur. 

 

Æblefestival 2022 den 1. og 2. oktober er vi i fuld gang med at planlægge. Planlægning sker 

sammen med de rigtig mange på Næsset, som samarbejder om denne årlige begivenhed på Tuse 

Næs. Det er i år 11. gang vi fejrer æblet på Tuse Næs. 

Arrangementer i øvrigt vil I kunne læse om i de Nyhedsbreve vi sender ud til jer medlemmer. 
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.  

STOR TAK 

Stor tak til alle medlemmer af Turlandet for støtte og opbakning trods det at vi ikke har kunnet 

være så aktive med arrangementer, som vi har ønsket og tak til bestyrelsen for endnu et godt og 

arbejdsomt år. Tak til de mange samarbejdspartnere. Jeg nævner blot et par enkelte: Lokalforum, 

Huset på Næsset, Kirkerne på Tuse Næs, Tuse Næs Kunsthåndværk, Hørby Bådelaug, Brugsen i 

Udby, Lokal Historisk Forening og Fællesmark 

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 maj 2022 

Turlandet Tuse Næs 

www.turinaturen.dk  

                                       
Morænebakke på Guredevej Tuse Næs. Foto Tommy Flugt 

 

http://www.turinaturen.dk/

