Strandrensning 13. April

1. Maj 2011

Kære Læser,
Så er vinteren forhåbentlig veloverstået for denne gang og varmen er ved
at få fat. Hvis du sidder og tænker at jeg slet ikke har fået vinter nok, så
kan du med glæde se et par vinter billeder i denne udgave.
Maj udgaven er også referatudgaven, hvor både forsamlingshuset og Bylaugets referater er at finde.
Skulle du have ideer til hvad Thorøhuse Posten kan omhandle,
så hold dig ikke tilbage. Skriv eller ring til en af nedenstående
kontakt oplysninger.
Med ønske om en glædelig og d-vitaminrig forår & sommer,
Rasmus Dorph Bendtzen

Redaktør
Rasmus Dorph Bendtzen
Jacob Gadesvej 12
Tlf. 38890700 (fastnet, har ikke mobil)
Email: rasmusdb@gmail.com

DEADLINE TIL NÆSTE AVIS:
D.15.7.11
THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET

Lone Stengers hus i vinterbeklæding

Forskønnelsespris for Thorø-garagen
En ny aktivitet i Thorøhuse Bylaug er uddelingen af en Forskønnelsespris. Ved generalforsamlingen i marts blev prisen uddelt for første gang.
Prisen for 2010 gik til Pernille Hede og Uffe Pihl for deres
smukke restaurering af Thorø-garagen, som også tidl. var
der, hvor færgemanden havde sin lille beskedne lejlighed
på 1. sal.
Ejerne af Thorø tilbød for nogle år siden Bylauget at købe
huset som et fælleshus for byen, men der var ikke nok opbakning til at finansiere dette. Pernille og Uffe så muligheder i at købe bygningen, som ligger nabo til deres fine bindingsværkshus. Med nyt tag, porte og vinduer samt facaderenovering står der nu en smuk og velholdt bygning,
som man straks bemærker, når man fra Assens kører ind i
byen.
Dette har et prisudvalg efter forslag fra borgerne udvalgt til
at fortjene ros og en pris, som tak for den forskønnelse,
som det har tilført byen.
”Idéen opstod, da jeg besøgte en by på Falster,” fortæller
Palle Isaksen. ”Der så gader og fortove ud, som om asfalt
og fliser var lagt direkte oven på en ukrudtsmark. Mange
huse og haver viste samme mangel på interesse for at vedligeholde og skabe en smuk by.
Fortsættes...

Fortsat…
Kun enkelte huse og haver lå som oaser af orden og lyst til
at have pæne omgivelser af hensyn til sig selv og sine naboer. Byen lignede noget, som var på vej til affolkning og
glemsel. Godt, at jeg ikke bor der, tænkte jeg. Jeg vil hellere satse min fremtid på en by som Thorøhuse, hvor der
er smukt og borgerne vil gøre det til et rart og pænt sted,
som man trives i.”
Derfor vil vi fremover uddele en pris som ros og påskønnelse til de mennesker, som bidrager aktivt til at forskønne
vor by. Gør det til et rart sted at bo, gå ture i, se på. Til nogen, der vil og kan inspirere andre. Det må gerne smitte og
give lyst til at holde orden, vedligeholde, plante blomster,
male vinduerne eller stakittet, lave nyt osv.
Kriteriet for at udvælge og belønne er helt enkelt, at nogen
synes, at det er pænt og synes, at det fortjener ros eller
påskønnelse. Det skal være noget, som kan ses fra de stier
og veje, hvor vi færdes – så andre får glæde af det. Det
behøver ikke være dyrt eller noget stort – det skal bare
være noget, som forslagsstilleren synes forskønner.
Palle Isaksen overrakte et Diplom samt en gave sponsoreret af Stark i Assens med ordene: ”Æren og handlingen bag
påskønnelsen er det vigtigste.”
Kontakt kan ske til Palle Isaksen 6471 4400 – 40174810 –
mail: pisa@pisa.dk

Beretning på Bylaugets generalforsamlingen 25.
marts 2011.
Strandrensning:
Kort efter vores generalforsamling sidste år d.
19.marts havde vi den årlige strandrensning onsdag d.
14. april. Som sædvanligt mødte ca. 30 thorøhusere op
og i løbet af en time havde vi samlet affald til et helt
vognlæs. Det er blevet en meget fin årlig tradition med
efterfølgende hygge i forsamlingshuset. Tak for det. Og
på gensyn onsdag d. 13.april til dette års strandrensning. På denne dag vil vi opfordre alle de der har noget
liggende på Fiskemaen, som de aldrig bruger at være
med til at få det fjernet.
Badebro:
I mange år har det været Niels Nielsens opgave at sørge for mandskab til at sætte badebroen op. I år var det
så min opgave at finde mandskab til at få den fine aluminiumstrappe, som vejer 500kg, sat til badebroen på
den rigtige side, så strøm og bølger er med trappen.
Det var ikke nemt. Men søndag d. 6.juni lykkedes det
at få de 5 stærke mænd til at mødes og sætte den tunge trappe hen til broen og bolte den fast. Stor tak til
Johnny, Henrik, Bjørn, Preben og Uffe.
Visti og Keld fulgte arbejdet til dørs med en fin ny rampe op til broen og et fint gelænder, som både børn og
voksne kan støtte sig til. Tak også for det. Badebro og
trappe har vist sin styrke hele vinteren med højvande,
storme og isdække. Så i år er det hele for første gang
parat fra start ligeså snart temperaturene er til badning.
Fortsættes..

Fortsat…
Gyngerne:
En anden arbejdsgruppe tog sig af gyngerne til de
små. Bylauget sponsorerede materialerne og de
dygtige fædre Rasmus, Henrik og Pernille fik skiftet
overliggeren til gyngerne og repareret dem. Det er
netop sådanne initiativer, der er med til at skabe
sammenhold.
Naturlegeplads:
Bylauget støtter Mettes initiativ til at få gang i en
naturlegeplads til de unge thorøhusere, så ungerne
trækker deres forældre eller bedsteforældre hen til
legepladsen og mens ungerne leger sammen, kan
forældre og bedsteforældre få sig en sludder. Mette
fik sat sedler op på pælene med indhold og mødedato, og selv om der kun kom 3 familier, skal projektet nok gro. Flere familier har meldt deres interesse. Foreløbig har de vedtaget at lave bålpladsen
i orden, så man kan sidde og lave snobrød sammen. Bylauget vil gerne støtte op om hele projektet
og dets udvikling og hjælpe med at søge midler til
projektet i Landdistriktsrådet.
Cykeltur:
Bylauget prøvede som noget nyt at arrangere en
cykeltur til Bågø lørdag d. 19. Juni. Det var en rigtig god ide, som Niels havde foreslået. Grupperabat
til Bågøfærgen, en madkurv og cykler og hyggeligt
samvær. Men gode ideer bærer ikke altid frugt. Der
var 6 tilmeldinger fra bestyrelsen med påhæng, så
vi aflyste. Jeg tror at familier både her i Thorøhuse
og i det øvrige Danmark har travlt i weekenderne
med en masse, som de ikke når til hverdag og også
travlt med at slappe af fra en hektisk hverdag.
Fortsættes...

Fortsat…
LAG Assens ansøgning:
LAG betyder Landbrugets Aktions Gruppe. Sådanne grupper er der dannet i hele landet. De administrerer nogle
midler som ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
har delt ud til grupperne. Bylauget søger så nogle midler
til at opdatere og genoptrykke vores Thorøhusebog, som
vi gjorde i 1996. Vi har ikke mange tilbage. Men derudover vil vi så digitalisere alle vores gamle, historiske data
som film, billeder, registranten over vores huse, Thorøhuse Posten m.m. så intet går tabt for eftertiden, og så
ejendomsmæglere nemt kan hente data, når de skal sælge vores huse til de ny tilflyttere. Dette skulle gerne
medvirke til at vi ikke får tomme huse stående i længere
perioder, men tilflyttere, som netop synes de vil bo her
med de aktiviteter vi kan tilbyde og den fine natur.
Derfor havde jeg 10. november møde med koordinator
for LAG Assens, Anders Holmskov, som hjalp rigtig godt
med at få indsigt i denne indviklede ansøgning. I april
2011 vil vi få at vide om vi får del i nogle midler.
Thorøhuseminder:
I efteråret søndag d. 14. november havde vi ned i mindste detalje planlagt en fin søndag eftermiddag med Thorøhuseminder med gamle film, billeder og fortælling fra
thorøhusere og Esben Brage, vores dygtige amatørhistoriker.
Men så kom der vandskade i forsamlingshuset og alt
måtte aflyses. Det var rigtig ærgerligt. Men vi kommer
igen med det samme arrangement til efteråret og i mellemtiden har vi så måske fundet endnu mere frem.
Fortsættes...

Fortsat…
Landdistriktsrådet:
Jeg var til møde med landdistriktsrådets borgergrupper og politikere 22.november
Landdistriktsrådet er valgt af borgergrupperne i
landdistrikterne. Sådanne råd findes rundt om i landet. Vores lokale råd er dannet af en repræsentant
fra hver af følgende 10 grupper:
Bågø-Turup- Voldbro og Egerup- Højfyn
(Vissenbjerg)-Helnæs-Verninge og OmegnBorgergruppen Ørsted, Frøbjerg, Orte, Søllested,
Vedtofte- Borgergruppen Rørup-Dreslette- Thorøhuse.
Landdistriktsrådet støtter lokale projekter og hjælper med en masse oplysning om hvordan man sætter projekter i gang og søger midler til det.
På rådhuset i Assens sidder så en landdistriktskoordinator, Anja Knudsen, som hjælper med alt og
samler informationer og sender nyhedsbreve ud til
borgergrupperne, så de kan følge med i hvilke muligheder der er.
Stisystemer, pedelordninger til landsbyer, infotavler,
for lige at nævne nogle få. Vi får hvert år
5000,00kr., hvis vi søger, fra det lokale Landdistriktsråd som vi har brugt til fx bordbænkesæt
ved forsamlingshuset, Thorøhuse Posten, badebroen
osv.

Fortsættes...

Fortsat...
Forskønnelsespris i Thorøhuse:
Som noget helt nyt har bylauget med Palle Isaksens
ide indført en forskønnelsespris. Det er en pris alle
kan være med til. Der har været et lille udvalg bestående af Palle, Bjørn og Lisbeth. Der har på pælene
været opslag om hvad det indebar. Som ordet siger at
forskønne noget ved sit hus eller sin have. Under
punkt 5 forslag fra bestyrelsen vil udvalget afsløre
hvem der har fået prisen i 2010.
Ejendomsberigtigelse:
Som I har kunnet læse udførligt i Thorøhuse Posten i
martsnummeret 2011 har bylauget skrevet til Kort &
Matrikelstyrelsen i anledning af at flere ejere af Fælleslodden matr.nr. 68 i efteråret henvendte sig i pga.
det brev, de havde fået fra Landmålerfirmaet LIFA om
at skrive under på en ejendomsberigtigelse.
Bylauget gik ind i sagen da den er principiel. Den er
nu foreløbig afgjort af en landinspektør og en jurist i
Kort & Matrikelstyrelsen, at Ulkestræde 4 kan få tillagt
det areal der ligger i forlængelse at matr.nr. 56a og
ud til søterritoriet til deres matrikel, men at de samtidig skal respektere de servitutter der er i lokalplanen
om bådophaling med grej og færdsel af borgere m.m.
Selv om tilvæksten ud for matriklen er mere end 40 år
gammel er det ifølge Kort & Matrikelstyrelsen muligt
at få tillagt. Bylauget har foreløbig taget svaret til efterretning og sendt hele korrespondancen videre til
folketingsmedlemmet Carsten Hansen.

Fortsættes...

Fortsat...
Møde med Plan og Byg og Vej og Trafik:
Helt uopfordret fik vi henvendelse fra Vej og Trafik
om møde på det ny rådhus. Det tog vi selvfølgelig
imod og som referatet i Thorøhuse Posten fortæller
var det et godt møde. Om der så kommer realiteter
ud af det må vi vente og se. I hvert fald får vi ikke
noget hundeposestativ, det er de holdt op med. Derfor må vi igen og igen opfordre alle hundeejere til at
gå med poser og tage deres hunds efterladenskaber
med sig. Det er en meget lille ulejlighed i forhold til
det dejlige hundelufterområde vi har på Drejet.
Græsrodsinitiativer:
Bylauget har bemærket det gode initiativ at Ålevejen
og Markledet er gået sammen om et vejprojekt med
asfalt i svinget til Lundshøje og Skolebakken. Det har
været som en crossbane og lige meget hvor meget
grus og planering der blev lavet blev det atter til en
crossbane. Nu er det asfalteret for beboernes egen
finansiering. Bylauget opfordrer andre, som har vrøvl
med deres private grusveje til at gøre ligeså.
Fortsættes...

Fortsat...
Kassereren stopper:
Lilian Jensen, Markledet, har valgt at stoppe ved vores sidste bestyrelsesmøde 17.febr. Derfor er suppleanten Palle Isaksen rykket ind i bestyrelsen og
har overtaget kassererposten. Stor tak til Lilian for 7
års samarbejde i bestyrelsen og meget rettidig omhu med kassererposten og kassererarbejdet.
Dette var beretningen og tak til alle der har været
med til at trække i tovene for at forbedre stort og
småt i Thorøhuse. Her vil jeg især takke Rasmus for
jobbet som redaktør for Thorøhuse Posten. Sikke en
informationsavis til os alle. Og jeg ved den bliver
læst.
Beretningen vil blive trykt i næste nummer af Thorøhuse Posten. Og husk at følge med på
www.thoroehuse.dk. Her finder I alt fra forsamlingshuset og bylauget. Peter Herzog fra bylaugets bestyrelse er vores webmaster og sørger for alt stof fra
bylauget på hjemmesiden.
Bolette Eggers

…

Opfordring til
mærkedage.

I Thorøhuse elsker vi at flage. Skriv til Torøhuse Posten hvornår
du har en mærkedag, så vi kan huske at flage for dig.
Mail: rasmusdb@gmail.com
hilsen Bylauget.

Forsamlingshuset informerer.
Bestyrelsen gør opmærksom på at der er godt gang i udlejningen af huset og henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at medlemmer af Thorøhuse Forsamlingshus har mulighed for at leje forsamlingshuset 3
år frem i tiden til forskel fra ikke medlemmer, der kan
leje huset 2 år frem i tiden. Især omkring konfirmationer
er folk tidligt ude.

Opfordring til
NABOHJÆLP

I Thorøhuse er der mange enlige. Er du den man evt. kan
ringe til, hvis man har brug for hjælp fx i forbindelse med
indbrud, så kontakt bylauget bolette-e@mail.dk
TLF: 64712674/mobil: 21442498

Referat fra generalforsamlingen i Thorøhuse Bylaug fredag d. 25. marts 2011.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.

Otto Malmmose blev valgt.
Jeppe Nielsen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning.
Bolette oplæste beretningen, der blev god-kendt. Herunder tak til den afgående kasserer Lillian, der har bestridt
posten i 7 år. Foreningen har fået en webmaster i Peter
Herzog.
4. Forelæggelse af regnskab.
Kassereren Lillian gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Palle Isaksen redegjort for initiativet til forskønnelsesprisen. Udvalget består af Lisbeth Bach Sørensen, Bjørn Birkely og Palle Isaksen. (Bjørn ogLisbeth fraværende i dag).
Prisen for 2010 herefter uddelt til Pernille og Uffe efter flere forslag forskønnelse af den gamle Thorø-garage. Prisen
bestod af Diplom og et grillsæt.
Forslag om at forsyne kontingent-giroindbetalingskortet
med en ”betales senest”.
Bruno anbefalede, at man lader det gå over betalingsservice.
6. forslag fra medlemmerne.
Fortsættes...

Ingen.

Fortsat..
7. Valg af bestyrelse og suppl. Bolette, Margrethe og
Henrik på valg. Alle tre genvalgt. Palle Isaksen indtrådt i
bestyrelsen efter Lillian, der har trukket sig ud. Valg af
suppleanter. Niels Nielsen og Bente Hyldgaard valgt.
8. Valg af Revisor og rev. suppl. Otto Malmmose og Preben ”tømrer” valgt.
9. Fastsættelse af kontingent.
lem.

Uændret 75 kr. pr. med-

10. Eventuelt.
Rasmus efterlyste en debat om naturlegepladsprojektet.
Er der stemning for ideen?
Keld efterlyste hvor legepladsen rent geo grafisk var
tænkt.
Rasmus: både den grønne trekant og Drejet.
Keld anbefalede at man af hensyn til ofte højvande kun
lavede legeplads på den grønne
trekant.
Bente H. forespurgte hvor mange børn, der rent faktisk er
i byen.
Bolette: 15-20 børn.
Lise A: Synes det er en god ide, men lidt bange for, der vil
komme mange børn udefra.
Kirsten ”tømrer”: God ide. Især også for bedsteforældre,
der får børnebørn på besøg.
Lasse Eg: Lidt forbeholden. Kan måske tiltrække hele
børnehaver osv.
Ulla L: Den største børneattraktion er den parkerede traktor på p-pladsen.
Bente H: Stranden har alle dage været tilstrækkelig.
Fortsættes...

Fortsat…
Johnni: Ingen problem med mindre legeudstyr.
Bruno: Ingen problem med legeplads på den grønne trekant.
Henrik U: Tilkendegav, at han er bylauget kontaktperson
vedr. projektet.
Niels N: Er der ansøgt om midler til projektet?
Rasmus: Det er Mette’s mand, der står for den del af projektet. Der er bl.a. doneret en stor trampolin til nedgravning. Befinder sig pt. hos Rasmus. Rasmus tilkendegav, at
han selv er i tvivl om ideen.
Lasse: Foreslog at overskydne byggematerialer kan stilles til
rådighed for børn. Bygge huler osv.
Carl Emil: Husk rækværk ved renden m.v.
Hanne Herzog: Trampolin skæmmer landskabet/udsigten/
naturen.
Bente H: Børnene skal have et sted at være. Anbefaler Torø
og skrænterne på vestsiden af øen. Det er super legeplads
for børn.
Fortsættes...

Fortsat...
Bolette: Oplyser i relation til tidligere, at der pt. Er anslået
40 hunde i byen. Vil evt. komme med indlæg i thorøhuseposten, hvad hundene hedder.
Lise A: Foreslog initiativ omkring snerydning i byen.
Bolette: Der er lagt grusbunker rundt omkring. Snerydning
er dyrt. Anbefaler grusbunker.
Keld: Torben C har anbefalet, at vi løfter i flok. F.eks. går
sammen om at leje rendegraver el. lign. når/hvis påkrævet. Men hvem skal koordinere det, hvis ikke bylauget vil?
Bente H: Foreslår bylauget indkøber lille snerydningsmaskine.
Palle Isaksen: Bylauget er ikke en grundejerforening. Ikke
alle er medlemmer. Problematisk. Indkøb af materiel kræver en særskilt opkrævning/betaling.
Torben E: Anbefaler at snerydning aftales indbyr des vej
til vej.
Johnni: Anbefaler det sorterer under bylauget. Tilslutter sig
ideen om grusbunker.
Bruno: Bylaugets midler skal ikke anvendes på snerydning.
Lasse: Anbefaler at folk køber snepigge til fodtøjet.
Bente H: Anbefaler at trække gamle sokker over fodtøjet.
Herefter takkede Bolette for det flotte fremmøde (37 var
tilmeldt spisningen kl. 1830-1930 og enkelte kom senere) i
forhold til aftenens X-faktor finale på tv.
Tak til dirigenten.
Jeppe

Fotograf: Bolette Eggers

FYNS DYRLÆGEHUS Aps.
MEDICINSK BEHANDLING
AF HESTE - HUNDE OG KATTE.
Dyrlæge Henrik Ullum
Drejet 5, Thorøhuse
Tlf. 41253334
ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

Det får du som medlem af Bylauget
Bylaugets bestyrelse opfordrer alle, som bor i Thorøhuse,
til at bakke op om Bylauget og være medlem.
For det beskedne beløb af kr. 75,-/person giver du bestyrelsen styrke og opbakning til at varetage dine interesser
inden for foreningens formål, som er
”… at varetage medlemmernes interesser i bevaring af
naturværdierne i og omkring Thorøhuse, samt være kontaktorgan over for offentlige myndigheder i fælles anliggender”.
Vi udgiver ThorøhusePosten 4 gange om året. Vi gennemfører aktiviteter som f. eks. strandrensning lige som vi
udgiver Thorøhuse-bogen. I 2010 uddelte vi også en Forskønnelsespris for første gang. Vi holder møde med kommunen om trafikforholdene og skaffer tilskud til aktiviteterne i Bylauget. Vi informerer om vore aktiviteter på
www.thoroehuse.dk.
Dette bidrager til, at der skabes et sammenhold om vor
lille fine og idylliske by, som derved bliver et godt sted at
bo. Det har vi alle et medansvar for. At vi har et godt naboskab. At her er pænt og rart at være. At vi fortsat bevarer den fantastiske flotte og dejlige natur lige uden for vores dør og by, som er med til at gøre vores hverdag bedre, end man har mulighed for andre steder i Danmark.
Vi er næsten alle husejere – og derfor betyder smukke
omgivelser også høj værdi af vore huse. Det er derfor en
god investering, at bakke op om Bylauget og det gode sociale naboskab, som vi har.
Palle Isaksen
Kasserer

Billeder fra Bylaugets
generalforsamling 2011

Billede fra Strandrensningen 13. April

Kontingentopkrævning til Bylauget
Vi opkræver kontingent til Bylauget ved at lægge et girokort i postkassen hos alle husstande i Nyhuse og Thorøhuse. Det er en invitation til at være medlem og at bakke op om foreningen.
I 2010 havde vi 141 medlemmer. Tak for den opbakning!
– det er det samme niveau, som de tidl. år.
Har du ikke modtaget et girokort? – eller det har forvildet sig bort mellem nogle andre papirer, kan I få et nyt eller betale hos mig – eller overføre pengene til foreningens
konto, som er nr. 0828 142867. Husk venligst at skrive afsender navn og adresse på, så jeg får jer registreret rigtigt
J. Det er kr. 75,-/person.
Alle, som er beboer eller ejer ejendom i Thorøhuse incl. hele Thorøhusevej, kan være medlem. Desuden kan personer
med særlig tilknytning til Thorøhuse blive medlem uden
stemmeret.
Tak til alle jer, der allerede har betalt for 2011 – og til jer,
der snart vil gøre det.
Med venlig hilsen
Palle Isaksen, kasserer
Jacob Gades Vej 22 – tlf. 6471 4400

Strandrensning
13. april var en kold og blæsende dag. Men til aften, hvor
vi skulle mødes og lave strandrensning, blev det solskin og
næsten vindstille. 25 voksne og 9 børn var mødt frem og
samlede fra 19.00-20.00 stort og småt sammen på Drejet.
Det blev som sædvanligt et vognlæs.
Lisbeth havde lavet kaffe og bagt et væld af kager, som de
afkølede samlere trængte til. Der var også sodavand til
børnene og øl til de tørstige.
Tak for indsatsen til alle fremmødte. Tak til kommunen for
at stille vogn til rådighed og hente vores affald. Håber I
kommer til næste år også. Det er en god måde at være
sammen om vores natur på.
Bolette. Bylaugets bestyrelse.

Annoncer i ThorøhusePosten fra din arbejdsgiver?
I bestyrelsen synes vi, at der godt kan være lidt flere annoncer, uden at vort blad kommer til at ligne en tilbudsavis.
Vi opfordrer derfor til, at I alle er opmærksomme på, om
det kunne være en idé, at også jeres arbejdsplads annoncerer i Thorøhuse Posten. Bladet kommer i ca. 140 eksemplarer og dermed til mellem 250 og 300 læsere. Bladet udkommer 4 gange om året, og prisen for 4 annoncer er kun
kr. 500,-.
Det vil kunne bidrage til, at vort blad bliver lidt bedre og
annoncøren forhåbentlig blive mere kendt hos os, der bor
her. Annoncøren vil selvfølgelig kunne få et eksemplar af
bladet – eller købe flere, hvis man gerne vil have det liggende i kantinen eller i receptionen.
Medlemmer kan fortsat få en lille rubrikannonce i uden beregning. Hvis du har noget at sælge, udleje, efterlyse, købe, takke for, invitere til osv. kontakter du bare vor redaktør Rasmus.
Du kan kontakte Bolette eller Palle fra bestyrelsen, hvis du
har spørgsmål eller gerne vil have en annonceaftale.
Mvh.
Bestyrelsen

TC Anlæg A/S Holkebjergvej 58 5250 Odense SV
Telefon: 70232069 Fax: 70232067
E meil: tc@tcanlæg.dk

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030
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Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 18. feb.
2011.
1. Valg af dirigent.
Keld Mogensen blev valgt.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Formand Ole Nielsen oplæste beretningen.
Tidligere formand Preben Pedersen afgik ved døden 11.
maj. 2010. Han har gjort et stort og samvittighedsfuldt
arbejde for Thorøhuse Forsamlingshus. Æret være hans
minde.
Der har i årets løb været 52 udlejninger, heraf 18 til
medlemmer og 34 til ikke-medlemmer. Der harværet afholdt 4 koncerter, Ålegilde, Sankt Hans fest, julestue og
juletræ, ligesom huset har været benyttet af de thorøhuse spillemænd, brasseneserne, onsdagsklubben samt 8
fællesspisninger. Endelig har der også været afholdt 3
bankospil.
Der blev redegjort for vandskaden i november, en skade
til ca. 100.000 kr., som forsikringen betalte.
Der er blevet indkøbt ny opvaskemaskine samt installeret
nyt skuffesystem i køkkenet.
Der er indkøbt nye stole og borde. Finansieret dels ved
salg af de gamle, hvilket har indbragt 5.000 kr., samt ved
sponsorater fra medlemmer og andre borgere, i alt ca.
18.000 kr.
Bestyrelsen takker for den flotte opbakning.
Fortsættes...

Fortsat..
Bestyrelse takker også for det gode initiativ omkring
torsdagsholdet, Poul Kastrup, Hans Henrik, Elsebeth og
Lise Arnecke, der hver torsdag mødes og gør en indsats
til forskønnelse af forsamlingshusets udendørarealer.
Endelig også ros til initiativet omkring fællesspisningerne, der har vist sig at være en succes med omkring 40
tilmeldte hver gang. Der har været afholdt 8 fællesspisninger.
Formandens beretning blev godkendt.
Inge forespurgte til hvem, der har købt/sponseret stole.
Johnni henviste til nyophængt billede i salen med navne
på sponsorer.
Jørgen Overgaard oplyste, der har været klager over
akustikken efter det nye gulv.
3. Forelæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet.
Regnskabet omdelt i kopi.
Regnskabet blev godkendt.
Bach Sørensen spurgte, om forsamlingshusets forsikring
dækker drifttag. Det gør den, replicerede Johnni.
Bente Hyldgaard havde spørgsmål vedr. det off.toilet.
Hvorfor lukker vi ikke toilettet om vinteren for at spare,
ligesom kommunen gør forskellige steder.
Svar: Folk har også brug for at benytte toilettet om vinteren.
Fortsættes...

Fortsat...
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret. Vedtaget.
5. Fastsættelse af indskud.
Fortsat 0 kr. i indskud ved nyt medlemskab.
6. Indkomne forslag.
Ingen.
7. Valg af bestyrelse.
Ole indtrådt som formand i stedet for Preben.
Pernille Hede forslået som nyt medlem af bestyrelsen efter Preben Pedersen.
Pernille blev valgt ind.
Finn Nielsen på valg – genvalgt.
John Jensen på valg – genvalgt.
Valg af suppleant

Eva Christensen –genvalgt.

Valg af revisorer
begge genvalgt.

Kurt Pedersen og Birte Hansen –

Valg af revisorsuppleant
Fortsættes..

Ulla Rønn – genvalgt.

Fortsat...
8. Eventuelt.
Bolette foreslog at regnskabet blev offentliggjort på hjemmesiden en uge før generalfor-samlingen. Evt. omdeles i
forbindelse med opkrævning af kontingent.
Flere ønsker om tydeliggørelse af regnskabet til næste
generalforsamling.
Bente Hyldgaard beklagede sig over de mange efterladenskaber fra opklæbning på pælene, hæfteklammer, papirhjørner mv.
Generalforsamlingen har tilhænger af, at der fortsat annonceres diverse arrangementer m.v. ved opslag på pælene.
Bente Hyldgaard foreslog, at der opsættes tavler på pælene, hvor opslagene kan placeres.
Lise Arnecke forespurgte, om huset evt. har råd til at indkøbe parasoller til terrassen. Johnni oplyste, at det parasollerne ikke kan holde til vind og vejr på den vestvendte
terrasse.
Torben Clausen oplyste, at debatten omkring opslag på
pælene retteligt sorterer under bylauget.
Johnni redegjorde for nyopsat tavle med navne på sponsorer af de nye stole.
Fortsættes...

Fortsat…
Niels ”elektriker” Nielsen spurgte til bestyrelsens visioner
for fremtiden.
Johnni svarede, at der bliver behov for nyt tag og nyt
køkken, men bestyrelsen trænger til en pause angående
større projekter.
Jeppe oplyste, at forsamlingshuset har modtaget 2 stk.
dvd-film med optagelse af tidligere thorøhusere Christian
Lund, der fortæller om gamle dage i Thorøhuse og Saltofte. Filmene kan lånesved henvendelse til Jeppe.
Bente Hyldgaard foreslog at der bliver afholdt historisk
aften i forsamlingshuset på et tidspunkt.
Mogens Andersen foreslog, at ovennævnte dvd film blev
vist ved en sådan aften i forsamlingshuset.
Dirigenten takkede endelig for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen for
fint fremmøde. Ca. 50 personer.
Jeppe

Aktivitetskalender

Thorøhuse Forsamlingshus 2011.
Onsdag d. 27. april
Mandag d. 23. maj
Lørdag d. 25. juni
Fredag d. 16. september

Torsdag d. 6. oktober
Torsdag d. 13. oktober
Torsdag d. 20. oktober
Fredag d. 28. oktober
Lørdag d. 19. november

Fællesspisning
Fællesspisning
Sankt Hans Fest.
Koncert – Ian Carr/Niklas
Roswall (UK, S)samt Theis
Langlands/Michael Graubæk
(DK)
Banko
Banko
Banko
Ålegilde

Søndag d. 27. november

Koncert – Baltic Crossing (DK,
Fin, UK)
Julestue

Torsdag d. 29. december
Lørdag d. 31. december

Juletræsfest
Nytårsfest
Bestyrelsen

Opslag på pælene om tidspunktet for de
forskellige arrangementer.

Thorøhuse Forsamlingshus
Formand:

Bestyrelse
Ole Nielsen, Markledet 1 A,
tlf. 6471-1044

Næstformand:

Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342

Kasserer:

John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651

Inspektør:

Finn Nielsen, Saltoftevej 15,

Sekretær:

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1053

Medlem:

Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609

Suppleant:

Eva Christensen, Jacob Gades Vej
15, tlf. 6471-2876
Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060

Udlejning:

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1060.

Hjemmeside:

www.thoroehuse.dk (udlejning og
aktiviteter)
thorøhuse d. 19. februar 2010

BYLAUGETS TELEFON OG MAILLISTE

margrethe.vestergaard@gmail.com

