Beretning Turlandet Tuse Næs 2020 - generalforsamling 16.august 2021 - udskudt
fra foråret
Bestyrelsen for Turlandet: Flemming Andersen, Kirsten Nielsen (sekretær), Finn Bjerregaard, Anni
Svendsen (kasserer), Alice Faber (formand) og suppleant Susanne Thyboe.
Flemming Andersen er suppleant i foreningen Tuse Næs Lokalforum, hvor han er valgt ved den
stiftende generalforsamling 16. juni 2020 og genvalgt i 2021.
Æresmedlem:
Charlotte Lyngholm (næstformand) er udtrådt af bestyrelsen i perioden og Flemming Andersen er
derfor ordinært medlem af bestyrelsen.
Da Charlotte har været medstifter af Turlandet Tuse Næs 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
uddeles fra Tuse Næs Kunsthåndværk i Uglerup og de kan 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.
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Æbletræerne langs veje her på Næsset kigger vi efter og de fleste ser godt ud. Udlån af 10 cykler
går udmærket. Shelter til overnatning i Hørby Havn har vi givet nyt rullegræs-tag.

Turlandets forskellige aktiviteter:
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder både fysisk og digitalt og flere arbejdsmøder i
forbindelse med Æblefestivalen og projekt Stiernes Sti (del af Udviklingsplanen på Tuse Næs).
Stiernes Sti er udvalgt til et særligt projekt.
Turlandet har ikke undgået afbud pga. Corona: forårstur i Hørby Skov, Opera arrangementer, men
noget blev til noget.
Det blev til en spændende sensommertur til Hov Vig torsdag, den 24. september 2020. Vi blev
kompetent vist rundt af Palle Graubæk, som i mange år var tilsynsførende i Hov.
Vores næste arrangement blev den årlige Æblefestival, som fandt sted lørdag, den 3. oktober og
søndag, den 4. oktober 2020. Det var forfatteren til ”Hestehullerne” Tina Månsson der åbnede
festivalen om lørdagen kl. 11. Romanen Hestehullerne er inspireret af Tuse Næs og blev udgivet af
Gyldendal i 2019. Åbningen foregik i Tuse Næs Kunsthåndværk. Vanen tro var der mange
forskellige aktiviteter både lørdag og søndag. Kirken deltog ikke i årets festival pga. Corona, men
kommer stærkt igen i 2021. Der var mange besøgene både i boderne og rundt omkring på Næsset.
Boderne blev i 2020 sat op i Tuse Næs Kunsthåndværks store have. Det var frivillige folk, som har
malet dem og sat dem op. Boderne er Turlandets og kan lånes til andre aktiviteter. Stor tak til de
frivillige kræfter - uden dem ingen festival.
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. Jeg synes det er et kendetegn
ved Tuse Næs.
Stiernes Sti
De primære aktiviteter har handlet om at arbejde med dele af udviklingsplanen for Tuse Næs, hvor
Lokalforum har samlet alle planerne i en Udviklingsplan for Tuse Næs.
Udviklingsplanen for Tuse Næs - Turlandets projekt Stiernes Sti blev påbegyndt med
planlægning i 2020 og er fortsat i 2021.
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.
Flere stiforløb er undervejs omkring Udby - initieret af de forskellige samarbejdspartnere, dvs.
selvstændige projekter, hvor der uafhængigt af Stiernes Sti søges midler, men hvor samspil og
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samarbejde er naturligt for de berørte parter. Udover at Stiernes Sti får et forløb, så alle kan
anvende de samlede stier, er ambitionen at etablere et Naturrum - hele Tuse Næs’ møde og
undervisningssted - og forskellige naturredskaber til motion på en del af det nye stiforløb i
området bag Udby Hallen, som vi meget gerne vil kalde Udby Naturskov.
Formålet omkring stiområderne er at forbedre naturplejen, bevare og øge biodiversiteten. Og
skabe et Naturrum til formidling, møder og undervisning for hele Tuse Næs. Vores fælles uderum
med tag og handicaptoilet.
I øjeblikket
Stiernes Sti er en del af den samlede Udviklingsplan på Tuse Næs, som Turlandet har ansvar for.
Se her under Natur og Fritidsliv: LUP
Stiernes Sti projektet er udvalgt til at deltage i et særligt naturprojekt, som er et samarbejde
mellem LAG Midt-Nordvestsjælland og Region Sjælland. Det betyder, at Turlandet modtager støtte
til fondsøgning og har modtaget midler til arkitektbistand til tegning af et kort.
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.
Der er søgt midler i forskellige fonde og Turlandet overvejer at udstede folkeaktier.
Styregruppen som referer til Turlandets bestyrelse, består af direktør Birgit Edvars, arkitektfirmaet
Edvars & Edvars, Anna Weber, Fællesmark, Anni Svendsen (Turlandet), Finn Bjerregaard
(Turlandet) og Alice Faber (Turlandet og projektleder). Edvars & Edvars har tegnet Naturrummet.
Desuden samarbejdes med Udby Skole, Børnehaven Troldemosen, som sammen med Lokal Forum
i udtalelser har bakket flot op om projektet.
Tak til alle samarbejdspartnere.

Aktiviteter 2021
Vi arbejder med naturguideordninger: I samarbejde med Helene Meden Hansen har vi fået
bevilget 25.000 kr. af Friluftrådet til guide af mennesker med handicap i 2020. Det er gennemført i
2021 i det omfang det har været muligt pga. Corona.
Projektet afsluttes inden 31.08.21.
Friluftsrådet har desuden bevilget kr. 20.000 kr.: Vores Natur, aktiviteter langs fjorde og søer. Der
skal afvikles guidede ture med forskellige vandredskaber. Det er aftalt med Havnens bestyrelse at
de medvirker i det omfang de kan. Fx finder de et aflåst sted til opbevaring af - de af Turlandet
indkøbte vandredskaber, når de fremover skal bruges. Projektet bliver afviklet under overskriften
VORES NATUR - UNDER OVERFLADEN. Tuse Næs er jo på tre sider omkranset af vand - og vi
inviterer til at undersøge naturen under vandet i fjorden og i en sø. Arrangementerne er for både
børn og voksne - og familier. Deltagelse er gratis. Tag badetøj på hjemmefra og et par gamle sko
ellers waders og mød op.
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Arrangementer foregår ved Hørby Havn og ved søen i Mosemark skov. Alle ture er med mødetid
kl. 16.00 til ca. kl. 18.
Turene i Hørby Havn er 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 arrangerer
Turlandet Hjerteredderkursus for medlemmer med Henrik Toxverd som underviser. Kurset foregår
i Cafeteriaet i Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23, Udby. Der er begrænset antal med max. 25
personer. Tilmelding med fulde navn, fødselsdag og år skal ske til bestyrelsesmedlem i Turlandet
Kirsten Nielsen på mail: kin@dbmail.dk senest tirsdag, den 24. august. Deltagelse er gratis.
Æblefestival 2021 den 2. og 3. oktober er vi i fuld gang med at planlægge - vi begyndte i juni
måned. Planlægning sker sammen med de rigtig mange på Næsset, som samarbejder om denne
årlige begivenhed på Tuse Næs. Det er i år 10. gang vi fejrer æblet på Tuse Næs.
Arrangementer i øvrigt vil I kunne læse om i de Nyhedsbreve vi sender ud, men
langtidsplanlægning har været lidt udfordret en del.

.
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 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 juni 2021
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Turlandet Tuse Næs
www.turinaturen.dk
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