
  

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2014 

Foto: Jørgen Eeg Sørensen 

Ka´ du gætte, hvem jeg er? 

Bjarne
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Thorøhuse Bylaug: bestyrelsen 

 

Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, 

mobil: 21442498 

Mail: bolette.eggers@mail.dk 

Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: 

64714400 Mobil: 40174810. 

 Mail: pisa@pisa.dk 

Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil: 

21470639. 

Mail: joergeneeg@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades 

Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.   

Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej 

26. Mobil: 23906812. 
 Mail: lasselau@hotmail.com 

Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades 

Vej 23. Tlf: 64714640. Mobil: 61654640. 

 Mail: bhygaard@gmail.com 

Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: 

64714661. Mobil:24232507. 

 Mail: nn@asyard.dk 
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Thorøhuse  Postens redaktør 

Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704 

 

Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle  

husstande i byen. Indlæg sendes til: 

btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer: 16. juli 2014 

Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig 

Redaktøren har ordet 
 

Så kan vi lære det 
 

Den 10. februar havde jeg den store glæde at være en del af et madhold, der skulle lave 

mad til fællesspisningen i forsamlingshuset. I dagene op til madlavningen stod vi for 

tilmeldinger, og det er altid spændende, hvor mange der kommer. Er det 30 eller 75?  

Da deadline for tilmeldingerne var udløbet, var indkøbslisterne klar, men der kom sta-

dig flere tilmeldinger dryppende. Hvad kan man så regne med? Nu har jeg selv været 

sent på den et par gange, når jeg skulle deltage i fællesspisningen, så man må jo tage 

den sukkersøde stemme på og sige: ”Jamen det gør ikke noget, at du ringer så sent, vi 

finder ud af det”.  

Ti eftertilmeldinger gør et vist indtryk, så jeg bestemte på stedet, at jeg ALDRIG selv 

ville komme bagefter med en tilmelding. Så fik jeg lært det. Punktum. 

 

Men så skete det igen. Jeg glemte at tilmelde mig Brunch i anledning af Forsamlings-

husets renovering, og den flinke Jeppe sendte mig en sms og spurgte, om jeg dog ikke 

havde tænkt mig at komme. Da var fristen langt overskredet. 

Jeg har stadig ikke lært det.  

Men lad os nu nyde foråret og tilgive hinanden. 

 

P.S. Herfra skal der lyde et stort velkommen til en ny annoncør: Murerfirma Palle Jo-

hansen på Gl. Torøhusevej 

Vidste du at Thorøhuse nu er på facebook?  

Gruppen er åben og der er p.t. 34 medlemmer 
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Nu starter 1. verdenskrig. 
 

Jeg er hverken krigerisk eller aggressiv og ønsker mest af alt fred på jorden, hvilket 

desværre nok er et utopisk ønske. 
 

Men sidst i januar 2013 kom der en telefonopringning fra Anna von Lowzow, direktør 

for Nordisk Films Dokumentarproduktion, der vendte lidt om på det, for en meget 

bramfri stemme lød: 
 

’Det er Anna von Lowzow, Nordisk Film, sæt dig tilbage i stolen og lyt efter. 

Det har ikke noget med eventyret ’Tællelyset’ at gøre, men vi skal til at producere en 

film om Danmark under 1. verdenskrig. 

Vi har erfaret, at du er ekspert i historien omkring handelsfyrsten og gullaschbaronen 

Harald Plum, vi vil gerne invitere dig ind på Nordisk Film, hvor min stab og jeg kan 

mødes med dig for at aftale nærmere, at du bliver medresearcher på denne kommende 

DVD–film. Tag gerne din kone med, så giver vi en frokost, og efterfølgende vil jeg 

vise jer de forskellige studier på Nordisk Film’. 
 

Efter dette møde har der været en del korrespondance pr. telefon og email, men i løbet 

af sommeren indtraf der en stilstand - indtil den 3. november, hvor der tikkede en email 

ind fra en glad direktør ’Fondsmidlerne er i hus, nu kan vi starte 1. verdenskrig!’. – se , 

det er da lidt af en opgave! 
 

Opstarten til processen blev dog en del forsinket, da en dokumentarfilm om maleren 

Asger Jorn, ’Man siger ikke nej til Asger’ tog længere tid at færdiggøre end beregnet. 

Premieren på denne film var den 25. februar på Statens Museum for Kunst og den 5. 

marts på Asger Jorn Museet i Silkeborg, hvor Lise og jeg var inviteret med til premie-

ren. 
 

Men fra december / januar er der blevet speedet kraftig op for research og optagelser til 

den kommende film, totalt set er produktionstiden ca.1 år. 

Filmen forventes at få premiere til efteråret på hundredeåret for udbruddet af 1. ver-

denskrig.. 
 

 

 

 

Fra en harejagt på Thorø.  

Det er Harald Plum i midten. 

 

Billede indsendt af  Esben Brage 
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Filmen får en varighed på ca. 1 time, den kommer primært til at handle om 

Christian den X, salget af de Vestindiske Øer, handelsfyrster og gullaschbaro-

ner, der tjente styrtendes med penge, de tvangsudskrevne dansksindede solda-

ter fra Sønderjylland, kvindernes og tyendes stemmeret, Påskekrisen og Gen-

foreningen ikke mindst. 
 

Jeg har jo 20 års research bag mig om Plumfamilien, hvor alle tænkelige arki-

ver og kilder er blevet frekventeret, jeg har fået ry for at være den ultimative 

ekspert i Danmark på netop dette område. 
 

For mig har det resulteret i en omfattende guidevirksomhed på Thorø (som 

Harald Plum ejede fra 1917 til 1929), hvor 1.800 personer har haft oplevelsen 

af at have fået fortalt nogle interessante ting relateret til Landmandsbankens 

krak i 1922 og Harald Plums dramatiske endeligt på øen i1929. 

I efteråret 2011 startede jeg med at holde foredrag, og her er det foreløbig ble-

vet til 700 tilhørere. 

Begge aktiviteter er dog midlertidig sat i bero grundet helbredsmæssige pro-

blemer. 

Endvidere har jeg medvirket i TV2 ’Sejlende sommer’ samt været medtilrette-

lægger i DR2 dokumentarfilmen ’Gullaschbaronen’ sendt første gang i efter-

året 2008 og efterfølgende i 2009. 

Jeg har, som Thorøhuserne ved, stået som idemand og researcher bag en DVD-

film med titlen ’HARALD PLUM’s THORØ’ af 40 min. længde, denne film 

havde premiere den 28. oktober 2012 i ’Gobio.’ med 100 indbudte gæster, og 

efterfølgende har den fået nogle gode anmeldelser. 

Senest har jeg været indbudt af Thorøhuse Bylaug til redigering af 3. udgave af 

Thorøhusebogen, hvor mit arbejde primært var kapitel X med beskrivelsen af 

’Thorø’. 
 

Det er derfor en spændende opgave, jeg er blevet indbudt til af Nordisk Film, 

skrivebordsarbejdet har jeg udført, synopsen for dette området i filmen er udar-

bejdet og afleveret, responsen fra Anna von Lowzow er bl.a. ’fremragende, 

verdensklasse’ etc., højere anerkendelse kan næppe opnås, det tegner godt for 

det videre samarbejde og det endelige resultat, hvoraf nogle enkelte af optagel-

serne vil foregå på Thorø i løbet af foråret, hermed kommer der et lokalt islæt 

med i filmen. 
 

Esben Brage     
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Beretningen til generalforsamlingen torsdag d. 27.03.2014 

    i Thorøhuse Bylaug. 
 

 20 års jubilæum: 

Thorøhuse Bylaug blev med sin nuværende form og navn dannet 21. 

april 1994, og især formålet med kontakten til myndigheder i fælles 

anliggender har været i fokus. Vores lille avis ”Thorøhuse Posten” 

har siden 2007 fået en vigtig rolle som sammenhængskraft i vores 

lille by, som lige nu vokser med nye indflyttere. Og vi har plads til 

flere i de sidste ledige huse.  

 Strandrensning: 

Som det første hvert år efter vores generalforsamling er den årlige 

strandrensning. Det var onsdag d. 17.04. Og igen i 2013 var der et 

helt vognlæs sorteret i gennemsigtige poser og stort gammel skram-

mel fra Drejet og Fiskemaen.  25 voksne og 11 børn var mødt frem. 

Det er dejligt, at så mange børn kommer. Lisbeth havde bagt masser 

af kage og lavet kaffe og te til os, og øl og vand var der også. Det er 

en fast årlig aktivitet. Det er dejligt lige at bruge et par timer sammen 

til at få fjernet al det plastic og andet skrald fra højvande og blæst, 

som kommer til os. 

I år 2014 bliver vores strandrensningen onsdag  d. 9. april. Der kom-

mer opslag på pælene. 

 Legeredskaber på Drejet: 

Gyngerne fik en ordentlig omgang i de to storme, og hvad der har 

været af kuling og blæst. Nu er de blevet repareret og nyt er sat op. 

Husk, at det altid er på eget ansvar at bruge legeredskaberne. Senere 

kommer udvalget med forslag til legeredskaber for de 2500,-kr. By-

lauget fik med prisen for Årets Landsby.  

 Badebroen: 

Stormene Allan, Bodil og Carl plus meget højvande med kuling og 

hård blæst har slået vores badebro helt ud. Nu har den ellers stået fint 

i mange år, hvor den ”kun” har tabt sin trappe, som de stærke mænd 

så måtte løfte på plads. Højvandet har suget vores strandsand væk 

ved broen, så to af de store pæle stod helt skråt. Og nu flyttede stor-

men Carl dem helt væk. Forinden havde højvande i januar 2014 løf-

tet det inderste brodække væk med pæle og lagt det op på stranden på 

vej mod Thorø.  
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Så nu må vi have rigtig professionel hjælp. Skibsværftet, som i sin tid 

slog pælene i, kommer og hjælper os. Derfor har vi søgt Nordeafonden 

i Assens om midler samt  Landdistriktsrådets pulje. En thorøhuser har 

allerede sponsoreret  5000,-kr. til projektet. Flot. Men selvfølgelig skal 

den fungere igen, så badedamerne og alle børnene med forældre og 

børnebørnene og gæsterne fra Assens og omegn kan komme ud over 

stenene og i vandet. Den er et rigtigt samlingssted. 

 Landdistriktsrådet i Assens: 

Landdistriktsrådet er paraplyorganisation for alle borgergrupper i As-

sens Kommune. I april 2013 fik Assens kommune sin nye Landdi-

striktskoordinator, Steen Søgaard, efter Anja Knudsen. Han er kommet 

godt fra start med et flot Nyhedsbrev, som man kan finde på kommu-

nens hjemmeside og en Facebookside, hvor man kan kommentere. I 

juni 2013 havde de to foreninger i Thorøhuse, Bylauget og Forsam-

lingshuset, besøg af formanden for Landdistriktsrådet i Assens, Steen 

Kjær. Vi skulle blive enige om, hvordan vi organiserede Borgergrup-

pen i Thorøhuse. Vi har lavet en forretningsorden for Borgergruppen i 

Thorøhuse, som repræsenterer Thorøhuse i  Landdistriktsrådet. Den 

står i Thorøhuse Posten i majnummeret 2013. Vi har deltaget i møder 

om Natur- og Friluftsstrategier og indsendt høringsskrivelse, vi har væ-

ret til møder med de andre borgergrupper i Frøbjerg og Jordløse og på 

Assens Rådhus. Emnerne har bl.a. været stier, energi, kommunens 

budget, vej og trafik, landsbyambassadører, bosætning kontra affolk-

ning og puljer, som kan søges.  

 Ny Thorøhusebog: 

28. juni havde Bylauget endelig premiere på den nye bog om Thorøhu-

se. Bogens oprindelige forfatter, Tommy Hansen, var blevet fundet og 

var æresgæst. Han fortalte morsomt om bogens tilblivelse. Esben Bra-

ge, som der havde fornyet hele kapitlet om Torø, var også æresgæst. 

Bolette Eggers, som havde skrevet et nyt  kapitel om de fine femfags 

fiskerhuse og opdateret bogen siden 1997, styrede premieren med 76 

deltagere og champagne og kransekage. De Thorøhuse Spillemænd 

underholdt med fællessange om Thorøhuse. Bogen kan købes hos be-

styrelsen og i Museumsbutikken og Schreiners Boghandel i Assens. En 

særlig tak til en fantastisk, ihærdig og hurtig korrekturlæser: Annette 

Isaksen. 
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 Årets landsby: 

I august 2013 var der deadline for ansøgning til Årets landsby. Tema-

erne var ikke lige så velegnede som året før, men et deltema kunne vi 

bruge, og det var kommunikation. For det var der virkelig noget at 

fortælle om i Thorøhuse. Vi kommunikerer med fællesspisning, kort-

spil, IT-undervisning, strandrensning, musikkoncerter, nabohjælp, 

vejgenopretning, hjælp til Forsamlingshus og badebro. Det hele kan 

man læse om og se billeder af i vores lille avis Thorøhuse Posten. 

Denne fortælling i ansøgningen blev honoreret med prisen: Årets 

landsby 2013. Med prisen fulgte en stor reception d. 27. sept. 2013, 

som pga. ombygning blev holdt i et stort telt på græsset ved parke-

ringspladsen. Derudover fulgte 2 skilte ved indkørslerne til byen og et 

beløb på 10.000,-kr. Forsamlingshuset anvender de 7500,-kr, som de 

vil bruge på en  ny terrasse. Bylauget anvender 2500,-kr., som vil bli-

ve brugt  til legeredskaber. Tak til alle hjælpere med telt og reception. 

 Vej og Trafik: 

I 2013 havde vi fået lovet genopmaling af de hvide striber på Torø 

Huse Vej i uge 22. Vi ventede og kiggede. Og sandelig i uge 22 blev 

de malet op. Så en gang i mellem skal Vej og Trafik have ros.  Mar-

grethe Vestergaard i bestyrelsen har taget sig af kommunikationen 

med vejingeniør Jimmy Rahbek, og det har resulteret i flere henven-

delser om trafikken på Torø Huse Vej og især ind- og udkørslen fra 

Genbrugspladsen. Her i marts 2014 sendte vi vores brev videre til 

pressen, som havde en fin artikel om emnet i Fyens Stiftstidende. Og 

vi har sammen med vores medlemmer, som bor ved Genbrugsplad-

sen, skubbet til politikere og embedsmænd om at få flyttet indkørslen. 

Nu ser det ud til, at den langt om længe bliver flyttet til Stejlebjerg-

vej. Det fjerner ca. 600 biler på en god dag, og forældre kan så sende 

deres skolesøgende børn af sted på en sund cykeltur uden den tunge 

trafik. Og pensionister kan cykle trygt. 

Jørgen Eeg i bestyrelsen tager sig af kommunikationen med ingeniør 

Annette Lyngsie angående gadebelysningen i Thorøhuse.  Det har 
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været en positiv kontakt, men atter i 2013 og 2014 må vi konstatere, at 

pengene går udenom Thorøhuse og Torø Huse Vej, selv om Miljø og 

Teknikudvalget havde besluttet at igangsætte denne renovering i 2014. 

Vi  er velkomne til at kontakte udvalget i efteråret 2014 og høre om 

status på vores sag. Jeg er sikker på, at Jørgen Eeg vil være på taster-

ne. 

Fartreguleringen på Saltoftevej ved indkørslen til Thorøhuse er på 

kommunens prioriteringsliste, men uden årstal.  

 Græsslåning ved p-pladsen: 

I mange år har først Niels elektriker og siden John Jensen slået græs-

set, så der så pænt ud ved Forsamlingshuset og p-pladsen. Sidste forår 

stoppede John, og det blev til en dejlig hømark. Mange forskellige 

blev spurgt og sagde pænt nej. Det endte med, at ”Fattiggården” oppe 

i Saltofte, som alligevel slår græs forskellige steder i Thorøhuse, kun-

ne gøre det rimeligt billigt og meget professionelt. Tak til John for 

mange års græsslåning.  

 Thorøhuse Posten: 

Redaktøren, Bjarne Toft Olsen, har haft et forrygende år som redaktør. 

I flere numre er det væltet ind med indlæg fra borgerne og de to for-

eninger, Forsamlingshuset og Bylauget. Masser af fotos af små og sto-

re begivenheder og redaktørens egne gode ideer har fyldt siderne. Vo-

res lille avis læses af både medlemmer og ikke medlemmer og den 

lokale presse. Så dette store frivillige arbejde, som leveres af dem, der 

skriver og fotograferer og af redaktøren og hans korrekturlæsende ko-

ne, kan vi være rigtig stolte af. 

Dette var beretningen. Tak til bestyrelsen. Tak til alle medlemmerne. 

Bolette Eggers. Formand. 

Der var drama ved årets generalforsam-

ling. Et forslag om at sammenlægge by-

laug og forsamlingshusforening kunne 

ikke vedtages. Forsamlingen var ikke 

beslutningsdygtig. 
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Så blev Karlo Rådmands Mette fra 

Saltofte optaget i Thorø Snapse-

laug. Hun fik navnet 

'blæksprutten".   

 

Her serveres Rådmandens hjem-

melavede pølser til snapsen. 

 

Indsendt af  Hanne Yderstræde 

Læsernes bidrag 

Et smukt påskebillede ind-

sendt af Jørgen Eeg. Han 

sender samtidig en venlig 

tanke til Lise Arnecke, som  

efter sigende skulle være 

den, der har lagt løg. 
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Endnu et billede indsendt af Hanne 

Yderstræde med teksten: 

Tolderhuset tækkes 

Ovenstående billede har ingen tekst. 

Indsendt af Hanne Yderstræde 

Endnu et billede ind-

sendt af Hanne  

Yderstræde 
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Referat fra generalforsamlingen i Thorøhuse Bylaug torsdag d. 27. marts 2014 
 

 1. Valg af dirigent.  Otto Malmmose blev valgt. 

 2. Valg af referent.  Jeppe Nielsen blev valgt. 

 3. Bestyrelsens beretning.  

Bolette oplæste beretningen. Beretningen foreligger særskilt. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.    

 Pkt. 4. Fremlæggelse af årsregnskab.    

Kasserer Palle Isaksen oplæste regnskabet, der var omdelt til generalforsamlingen.  

John Jensen havde spørgsmål til betaling på ca. 4.000 kr. for græsarealet ved Drejbroen. 

Bolette Eggers oplyste hertil, at beløbet efter aftale er betalt med midler fra puljen til bor-

gergruppen. 

Knud Borgesen havde spørgsmål til lejen på 500 kr. til oldermandslauget for bade-broen.  

Bolette Eggers svarede på spørgsmålet om lejen for badebroen, at der var juridiske regler, 

der ikke kunne fraviges. 

John Jensen spurgte, om man til gengæld ikke kunne kræve oldermandslauget et vederlag 

for den årlige strandrensning? Kassereren svarede på spørgsmål fra John Jensen, at Tho-

røhuse Bylaug er en momsfri forening. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 Pkt. 5. Forslag fra Bestyrelsen. Ingen forslag fra bestyrelsen. 

 Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne. 

Der var indkommet forslag fra Knud Borgesen om at slå de 2 foreninger Thorøhuse By-

laug og Thorøhuse Forsamlingshus sammen til én forening. 

John Jensen havde spørgsmål til, hvorfor ovennævnte forslag ikke var offentliggjort in-

den generalforsamlingen samt om bestyrelsen havde opfordret til, hvordan der evt. skulle 

stemmes om forslaget. 

Bolette Eggers svarede, at forslaget ikke var offentliggjort, men dog rundsendt til forsam-

lingshusets bestyrelse. 

Carl Emil Rosenkjær kunne ikke se, hvordan de 2 foreninger kunne sammenlægges. 

Dirigenten oplyste, at jf. vedtægterne skulle generalforsamlingen varsles 14 dage før og 

indkomne forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

Jens Poulsen syntes, at de 2 foreninger var 2 forskellige velfungerende enheder. 

Dirigenten henviste til vedtægternes § 12 vedr. spørgsmålet om nedlæggelse af forenin-

gen, at der kun kunne stemmes om spørgsmålet, når mindst 1/3 af medlemmerne var til 

stede ved generalforsamlingen. Dirigenten oplyste videre, at der pt. er 125 medlemmer i 

foreningen, og der således skulle være 42 til stede. Der var 36 stemmeberettigede til ste-

de. 

Knud Borgesen bad om, at hans forslag blev taget til efterretning. 

Carl Emil Rosenkjær spurgte, hvordan det kunne være, at det indkomne forslag kunne 

være offentligt kendt inden generalforsamlingen? 

Palle Isaksen oplyste, at bestyrelsen havde et møde for en uge siden, hvor det blev debat-

teret, hvorvidt forslaget skulle offentliggøres, men omvendt heller ikke være hemmeligt. 

Knud Borgesen mente, at hvis det vigtige forslag havde været offentliggjort, ville der 

være flere mødt frem på generalforsamlingen. 
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Palle Isaksen oplyste, at der var behov for en ændring af vedtægterne mht. til frister for 

indkomne forslag og indkaldelse af generalforsamling. 

Bolette Eggers tilkendegav, at hun for så vidt var enig med Knud om at hans forslag skul-

le have været offentliggjort, men det var nu en gang blevet vedtaget på bestyrelsesmøde 

ikke at offentliggøre forslaget. 

Knud Borgesen mente, at der gik for meget information til spilde, når der var to forenin-

ger. Det var vanskeligt at holde sig orienteret. 

Carl Emil Rosenkjær mente, det var forkert, at bestyrelsen havde offentliggjort forslaget 

delvis. 

Niels Nielsen forklarede, at momsregler bl.a. var årsag til, at der var to foreninger. 

Vivian Lundgren imødeså flere stridigheder ved en evt. sammenlægning af de to forenin-

ger. 

Palle Isaksen forklarede på spørgsmål om moms, at visse fonde f.eks. ikke ydede tilskud 

til foreninger, der var momsfritaget og omvendt i andre tilfælde. Der kunne således være 

en god ide i at være to foreninger med forskellige momsrettigheder. 

John Jensen, at der ved en sammenlægning af de to foreninger ikke ville være en så ”loge

-agtigt” opfattelse af foreningen. Hvis der kun var én forening kunne der nedsættes ud-

valg osv. Det kunne f.eks. være smart mht. momsreglerne omkring Thorøhuse Posten. 

Landdistriktsrådet opfordrer til samling af borgerne/beboerne. 

Jørgen Eeg reagerede på udtrykket ”loge-agtigt” og henviste til, at bylauget ophængte 

deres bestyrelsesreferater i glasskabet på forsamlingshuset. Jørgen kunne heller ikke få 

øje på nogen besparelser ved sammenlægning af foreningerne og henviste til, at der helt 

igennem var tale om frivilligt arbejde. 

Bollette Eggers redegjorde for bylaugets historie, bl.a. at foreningen blev stiftet i 1994, 

og at der i 2007 blev nedsat en borgergruppe med repræsentanter fra de to foreninger. 

Bolette oplyste videre, at der i starten var mulighed for at søge midler, som Thorø-huse 

Forsamlingshus ikke havde mulighed for at søge. Bolette oplyste videre, at der i Jordløse 

var 10 foreninger.  

Keld Mogensen spurgte om forsamlingshusets holdning til spørgsmålet om sammen-

lægning af foreningerne. 

Jeppe Nielsen svarede, at en enig forsamlingshusbestyrelse syntes, der skulle være to 

foreninger. 

Dirigenten henviste igen til vedtægternes § 12, hvor det fremgår, at foreningen kan oplø-

ses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. 

Keld Mogensen oplyste, det var omsonst at stemme om forslaget.   

Jens Poulsen foreslog, at forslagsstilleren kunne trække sit forslag tilbage og mente, at 

forslaget ikke var ordentligt forberedt 

Bolette Eggers oplyste, at når de to foreninger ikke havde ønske om at fusionere, ville 

hun opfordre til evt. at stemme imod forslaget. 

John Jensen forespurgte, om der kunne afholdes åbne møder. 

Bolette Eggers oplyste, at der var en frivillig redaktør på Thorøhuse Posten, og at der 

ikke var tale om, at bestyrelsen sad på alle poster - tværtimod. 

Niels Nielsen opfordrede til et bedre samarbejde de to foreninger imellem. 
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Palle Isaksen syntes, det var en god ide med åbne møder og efterlyste dialog og bedre 

samarbejde. Syntes der havde været en god debat om forslaget. 

Jens Poulsen gentog sit forslag om, at Knud trak sit forslag tilbage. 

Knud Borgesen oplyste, at hans forslag var helt velforberedt. Og han ønskede ikke at 

trække forslaget tilbage. 

Bolette Eggers gentog behovet for ændring af vedtægterne og syntes fortsat, det var en 

dårlig ide at sammenlægge de to foreninger. 

Hanne Yderstræde mente, at de to foreninger havde vidt forskellige gøremål. 

Vivian Lundgren syntes, det var bedst med to foreninger, men efterlyste et bedre samar-

bejde. 

Bente Hyldgaard opfordrede ligeledes til bedre samarbejde mellem de 2 foreninger. 

Palle Jensen spurgte, om de to foreninger havde problemer med at samarbejde? 

Bente Hyldgaard spurgte, om indkomne forslag fremover skulle være offentligt tilgænge-

lige inden generalforsamlingen. 

Dirigenten oplyste, at det i henhold til foreningspraksis var meget almindeligt at of- 

fentliggøre forslag inden en generalforsamling, men at der var behov for en vedtægts-

ændring mht. rækkefølgen for indkaldelse/indkomne forslag. 

Bente Hyldgaard henviste til, at Kurts forslag ved forsamlingshusets nylige afholdelse af 

generalforsamling ikke var offentliggjort forinden. 

John Jensen oplyste, at der var nogle juridiske regler, men der var også etiske regler. 

Dirigenten henviste til foreningsloven af 1978, hvor der stod, at der er forenings-frihed. 

Og vanlig praksis tages til efterretning. 

Bjarne Toft oplyste, at de to foreninger har mange fælles interesser, bl.a. også fælles om-

kring udnævnelsen til årets landsby. 

Jens Poulsen foreslog enighed omkring vedtægterne og intention om samarbejde og af-

mystificering. 

Dirigenten mente, at emnet snart måtte være uddebatteret og tid for at runde af. Det hav-

de været en god debat og mange gode indlæg. Og fastslog igen, der ikke kunne stemmes 

med 36 stemmeberettigede. 

Palle Isaksen sluttede af med, at der var fælles formålsparagraffer i vedtægterne i de to 

foreninger. Formål om at skaffe de bedste vilkår for borgerne i Torø Huse. 

 Pkt. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Bolette Eggers takkede Peter Herzog for 4 år i bestyrelsen. Og for hans indsats med it og 

hjemmeside i samarbejde med Lars Larsen. 

Forslag fra bestyrelsen om opstilling af Lasse Lauridsen, Jacob Gades Vej 26, som nyt 

bestyrelsesmedlem. 

Lasse præsenterede sig selv over for generalforsamlingen. 

Palle Isaksen blev genvalgt. 

Lasse Lauridsen blev nyvalgt medlem. 

Bente Hyldgaard og Niels Nielsen begge genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

 Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Otto Malmmose og Preben Hansen begge genvalgt. 
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 Pkt. 9. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen forslog uændret kontingent på 100 kr. pr. medlem. Vedtaget. 

 Pkt. 10. Eventuelt. 

Dirigenten takkede bestyrelsen for arbejdet. 

Knud Borgesen foreslog omtale af katte/kattenavne i Thorøhuse Posten. 

HanneYderstræde gjorde opmærksom på forestående kagedyst i forsamlingshuset d. 25. 

maj. 

Margrethe Vestergaard forslog, at Knud laver indlæg om katte i Thorøhuse Posten. 

Niels Nielsen foreslog hegn el. lign. til omklædning på stranden ved badebroen. 

Keld Mogensen oplyste, at der var regler for, hvad der må opstilles på stranden. 

Ulla Lorentzen mente, det var tilstrækkeligt med badebroen. 

Birgitte Uldall efterlyste bedre forhold for cyklister på Torø Huse Vej. Opfordrede til at 

skrive på kommunens hjemmeside. 

Bolette Eggers opfordrede ligeledes til at skrive på kommunens hjemmeside og henviste 

til deadline d. 31. marts. 

Hanne Yderstræde gjorde opmærksom på kommende Cabaret, der skal afholdes i forsam-

lingshuset d. 14. og 15. nov. 2014. 

Bente Hyldgaard støttede forslaget om læhegn på stranden ved badebroen. 

Keld Mogensen redegjorde kort for reglerne/historien omkring fiskerhusene m.m. på Dre-

jet. 

Knud Borgesen havde spørgsmål om legeredskaberne. 

Dirigenten gav ordet til formanden. 

Bolette Eggers takkede for en begivenhedsrig generalforsamling og oplyste, at der frem-

over var basis for afholdelse af møder mellem de to foreninger. Bolette takkede for frem-

mødet, der plejede at være på tilsvarende ca. 35 personer. Takkede endelig også dirigen-

ten.  

 

 Generalforsamlingen herefter slut kl. 21.35.   Jeppe Nielsen 

Så er der cabaret igen den 14. og 15. november. 

Her er billeder fra sidste gang med Tony som instruktør 
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Indsamlinger 

Bjørn Birkely meddeler: 
Kære alle 

 

Tak for jeres bidrag i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps landsindsmaling 

d. 9. marts. Der blev indsamlet ca. 1.200 kr. i Thorøhuse og Nyhuse. Et flot 

resultat og det på trods af, at jeg desværre ikke nåede hele vejen rundt, hvilket 

jeg beklager. Også tak for altid venlig og positiv modtagelse, når jeg ringer på . 

 

Bedste hilsner Bjørn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så har det jo været fastelavn. Det gav helt godt i indsamlingsbøssen hos 

Andreas , Laurits og Karsten. Op mod 1000 kr. fik de raske ungersvende. De 

slår nok Folkekirkens Nødhjælp næste gang. 
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På Ålevejen er der i dag – fastelavsmandag - spottet en mystisk udseende 

vistnok mandlig person. Der er sandsynligvis tale om en lokal person i for-

klædning. Mon andre har set fænomenet ?  

Indsendt af Jørgen Eeg 

Og endnu en indsamling:  

 

Anette og Palle Isaksen har samlet ind til 

Kræftens Bekæmpelse i Thorøhuse. Ind-

samlingen gav ca. 2300 kr. til det gode 

formål. 

 

Landsindsamlingen var søndag den 6. april 

Hvor meget denne person fik indsam-

let er ikke oplyst til redaktionen. 
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KONTINGENT 2014 ??? 
 

Tak til de mange, som har betalt kontingent for  
2014, hvor 134 pr. 20. april har betalt.  
 
Da vi i 2013 var over 150 medlemmer, håber vi,  
at vi når samme gode tilslutning igen i år.  
 
Venligst indbetal på vores bankkonto nr. 0828 142867 og husk at anføre 
navn og adresse som indbetaler, hvis du endnu ikke har betalt for 2014. 
Betaling kan også ske direkte til mig på Jacob Gades vej 22 med kr. 100,- pr. 
medlem.  
 
Er man i tvivl om, hvor vidt man har betalt, kan man henvende sig til mig på 
tlf. 4017 4810 eller gerne mail pisa@pisa.dk. 
 
Efter 1. juni vil jeg droppe et girokort ind hos jer, som plejer at være med-
lem, som en venlig opfordring til også i år at bakke op om Bylauget og vores 
aktiviteter. 
 
Personer med særlig tilknytning til Thorøhuse kan optages som medlem – 
dog uden stemmeret. Kontingentet for særlige medlemmer er også kr.100,- 
 
Mvh. Palle Isaksen, kasserer. 
 

 Tilflyttere til Thorøhuse pr. 1. april. 

 
 John Pedersen på Saltoftevej 2 A  

 

 Michael Fuglsang Iwersen, Tea Fuglsang Vestergaard og  

 Rio Clara Fuglsang på Torø Husevej 40 

  

 VELKOMMEN!!! 

mailto:pisa@pisa.dk
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Beboerlisten  

– send venligst din mailadresse. 
 
Som kasserer søger jeg at vedligeholde Bylaugets 
oversigt over beboere på alle adresser i Thorøhuse og Nyhuse. 
 
Det vil være rart, hvis jeg også havde jeres mailadresse noteret, så det 
bliver muligt at skrive direkte til jer - eller at kunne sende informationer 
ud om væsentlige forhold som arrangementer, generalforsamling eller 
særlige nyheder. 
 
Venligst send din mailadresse til pisa@pisa.dk. Også de af jer, som ikke 
ønsker at være medlem af Bylauget. 

 

Med venlig hilsen 
Thorøhuse Bylaug 
v/kasserer Palle Isaksen 

mailto:pisa@pisa.dk
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mailto:pisa@pisa.dk
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Thor Fisk 

Keld Mogensen 
40820030 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  
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Bestyrelsen i forsamlingshuset havde søndag d. 23. marts indbudt til 

brunch som en markering af husets renovering. Der mødte ca. 80 per-

soner op til et par hyggelige timer, hvor De Thorøhuse Spillemænd 

stod for underholdningen. Et vellykket arrangement. Og bestyrelsen 

takker hermed også for gaver, som tilfaldt huset. 
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Strandrensning  onsdag d. 9. april 2014 

Igen i år troppede 25 voksne og 7 børn og 2 hunde op til vores 

årlige indsamling af affald på Drejet og langs Fiskemaen. Igen i år 

blev der samlet et helt vognlæs. Kommunen havde stillet vogn til 

rådighed og Keld og Niels traktor. Lisbeth havde bagt meget, me-

get kage og lavet kaffe.  

Tak for fremmødet. Bylauget.  
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Et smukt farvel til Torben Veje 
Jacob Gades Vej 10. 

               
Torben tabte  kampen til kræften mandag d. 24. marts og blev begra-
vet fra Kærum Kirke torsdag d. 3. April. Det var et smukt farvel til Tor-
ben i den klare forårssol. Foruden familien var der en del thorøhusere, 
men kirken var fyldt med venner og kolleger fra Dansk Metal med fa-
ne. Det var tydeligt, at Torben havde brugt en stor del af sit liv som 
tillidsmand, både på Sukkerfabrikken og på Danfoss i Gummerup, og 
derfor skulle æres på denne sidste dag. 
Vores præst Rikke Graff holdt en indholdsrig tale, hvor store og små 
begivenheder I Torbens liv gav et fint portræt af Torben og en smuk 
afsked. 
Torben var gift med Bente, som er barnefødt i Thorøhuse. I denne 
svære tid efter Torbens død er det, vi thorøhusere skal huske at hilse 
og snakke. 
Bolette. 
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Koncert med spisning fredag d. 30. maj. 

 

 

Habadekuk koncert i Glasgow 

 

Der er lagt op til et brag af en festlig aften i Thorøhuse Forsamlingshus, når 

8 mands orkesteret Habadekuk med violinisten Kristian Bugge i spidsen 

skyder den af med en kraftfuld blanding af folk, rock, salsa og big band 

jazz. Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse og rå sømandssan-

ge i en uforglemmelig liveoplevelse. Det er cremen af dansk folkemusik ud-

sprunget af Syddansk Musikkonservatoriums folkemusik- og jazzlinje og 

inspireret af det canadiske folk bigband La Bottine Souriante og det engel-

ske Bellowhead. Habadekuk er netop cd-aktuelle med udgivelsen af deres 2. 

cd. ”Kaffepunch”. Koncerten er også en del af Assens Kommunes VIGØHI-

GO kulturweekend. Koncerten bliver med spisning, hvor der tilbydes en 2-

retters menu. Spisning begynder kl. 18, og koncerten starter kl. 20. Entre: 

Spisning 125 kr. Koncert 150 kr. Billetter kan bestilles på tlf. 22871053. 

Koncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus støttes økonomisk af Statens 

Kunstråd og Assens Kommune. 

 

http://www.danishroots.eu/habadekuk-rocks-the-house-at-fruitmarket-celtic-connection-in-glasgow/
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Fællesspisning tirsdag d. 6. maj. 

Husk fællesspisning - den sidste inden sommerferien. Denne gang 

spændende italiensk tema kreeret af  Anja og Lars, Karen og Rasmus, 

Pernille og Uffe.  

Menu: Pizza, Vitello Tonnato samt Tiramisu til dessert.  

Tilmelding Pernille på tlf. 40891150 

 

Sy & Strik tirsdag d. 20. maj. 

Husk også Sy & Strik, som også bliver sidste gang inden sommerferien.  

 

Sankt Hans fest lørdag d. 20. juni. 

Thorøhuse Forsamlingshus forventer som sædvanligt at afholde Sankt 

Hans fest med grillstegt gris og bål på Drejet. Husk tilmelding. Hold 

øje med opslag på pælene. 

 

Loppemarked søndag d. 13. juli. 

Ruth fra Bogense har igen i år lejet huset denne dag. Leje af stand kan 

aftales med Ruth på tlf. 52539642. 

Bemærk: Thorøhuse Forsamlinghus´ Generalforsamling 28. feb. 2014. 

Referatet  kan læses på hjemmesiden. 

 
Så er fundamentet støbt.....til en 

ny Torø Huse Cabaret. Hvor er det fantastisk, 

at der i vort lille samfund sker så mange spændende 

ting. Folk udefra bliver målløse over, at der i den grad er grøde i 

kulturen i et så lille bosted, som dårligt nok kan kaldes en landsby. Men 

cabareten  er altså på banen igen. Den bliver søsat midt i november. Og det 

er udelukkende lokale aktører, der står for løjerne. Nogen har tidligere væ-

ret med, og andre er uprøvede kræfter. Hvem havde mon forestillet sig, at et 

par af de allerældste borgere herude har villet være at finde på rollelisten? 

Men sådan er det altså. Forsamlingshusets folk går og overvejer, om det 

ikke ville være en god ide at servere et eller andet lækkert i forbindelse med 

forestillingerne.  
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Vi håber, det bliver et  JO 

Formålene med at lave Torø Huse Cabaret er mange. Vi gør det dels 

for at holde kultur-gryden i kog. Vi gør det også, fordi det er sjovt. 

Men vi gør det ikke mindst for at skaffe penge til vores forsamlings-

hus, som nok kunne bruge et par håndører.  

Det er hensigten, at hele overskuddet skal gå i husets kasse. Så sæt 

allerede nu d. 14. eller 15. november af til en festlig aften i Gobio. 

Med hilsen fra cabaretholdet. Indsendt af Helge Lerche. 

 

Nordkysten  på Æbelø 

Hvis der måtte være thorøhusere, der har lyst til at deltage i en dagtur til 

den naturskønne Æbelø på Nordfyn, vil jeg gerne guide en dag til sommer. 

Der vades gennem vandet (helst ved lavvande) fra Jersore Hoved til 

Æbeløholm - en strækning på ca. 1 km. Herefter over Æbeløholm og Brå-

det til Æbelø. Øen, der ejes af Aage V. Jensens fond, er skovklædt med 

veje og stier og en absolut seværdighed for naturinteresserede. Det må på-

regnes, at gåafstand i alt bliver på 10-15 km. Nærmere information om 

Æbelø kan indhentes på nettet og Nordfyns Turistbureau. Interesserede 

kan henvende sig til mig på tlf. 22871053. Det er naturligvis en forudsæt-

ning, at vejret er godt, hvorfor turen planlægges med kort varsel/få dage 

Jeppe. 

Skovsøen på Æbelø 
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Donation til forsamlingshuset. 

Nordeafonden har efter ansøgning doneret 15.000 kr. til Thorøhuse 

Forsamlingshus til indkøb af nye og bedre højttalere. Bestyrelsen 

har været på udkig og har udset et par nye (brugte) kvalitetshøjtta-

lere af det engelske mærke Turbo Sound. Det nye udstyr forventes  

taget i brug til koncerten med Habadekuk d. 30. maj. 

Billedet er fra Brunch i Forsamlingshuset, hvor Poul Kastrup overrækker et 

såkaldt ”Byhorn” til forsamlingshusets bestyrelse.  Sådan et horn havde Thorø 

Huse i fordums tid. Man gik rundt i byen og blæste i hornet for at kundgøre 

væsentlige nyheder.  Det originale horn er desværre gået tabt. 

Thorøhuse Posten er langt fra det samme. 

Foto: Bjarne Toft Olsen 
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Thorøhuse Forsamlingshus 

Bestyrelse 

 

Formand:  Anja Larsen, Fælleden 1, tlf. 26813342  

  Email: larsoganja1@gmail.com 

 

Næstformand  Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958  

  Email: vivian-ole@privat.dk 

 

Kasserer  Rasmus Dorph Bendtzen, Jacob Gades Vej 12, tlf. 30707823 

  Email: rasmus@seus.dk 

Sekretær  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053 

  Email: jepfyn@gmail.com 

Inspektør  Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623 

 

Medlem  Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150 

  Email: pernillehede@hotmail.com 

Medlem  Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209 

  Email: carlskolebakken@gmail.com 

 

Suppleant  Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126 

  Email: s.lyse@os.dk 

 

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

  Email: myrfyn62@gmail.com 

Hjemmeside  www.thoroehuse.dk udlejning og aktiviteter) 

 

Thorøhuse d. 16. marts 2014. 

mailto:larsoganja1@gmail.com
mailto:Vivian-ole@privat.dk
mailto:rasmusdb@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:s.lyse@os.dk
mailto:myrfyn62@gmail.com
http://www.thoroehuse.dk
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Hvad mener du? Endnu 

en hund i byen. Det bli-

ver dyrt med alle de 

hundeposer. 

Ja, de skider jo 

alle vegne.  Og  

der er ingen  

mågeposer til os 

Hvis I møder den her dejlige bamse, så er det 

sammen med Bente, Jacob Gades vej 10. Den 

hedder Magic, er 5 mdr. og er en Pyreneer. 

Indsendt af Bolette. 


