Vinterdykning i forbindelse med hævningen af Fremad II

1. Marts 2011

Kære Læser,
To glædelige nyheder har fyldt ekstra meget på redaktionen, siden seneste udgave.
Den første er at redaktionen udvider sin medarbejder skare med
100%(måske 110%). Efter at forladt posten som skoleleder på
Pilehaveskolen, har jeg haft held til at få Anker Lund involveret
som medredaktør på Thorø Huse Posten. Anker har mange af de
egenskaber jeg mangler og derfor er jeg sikker at du som læser
vil opleve det som et løft af Thorø Huse Posten. Jeg glæder mig
til samarbejdet med Anker og jeg håber at i vil klappe ham på
skulderen når i møder ham i vores nærmiljø (se billede lidt længere inde i bladet). Anker starter ved næste udgave af THP.
Den anden appelsin i turbanen stammer fra Sønderjylland. Under et festligt gilde i Thorø Huse fødtes ideen om en krimi med
udspring i Thorø Huse. Det blev dog mest ved snakken indtil jeg
besøgte en ven i Sønderjylland. Jeg luftede ideen om en krimi
med udgangspunkt i Thorø Huse overfor ham og fik efterfølgende at vide at han har sagt sit job op for at blive fuldtidsforfatter.
Lidt senere på aften var aftalen på plads og det første resultat
kan du læse i første del af ”I Thorøs Muld”. Den er skrevet i fire
dele og nedkommer som vedlæg til Thorøhuse Posten.
Hvis det bliver en succes, så har jeg aftalt med forfatteren at han
gerne kommer og fortæller om processen og lidt mere af historien. Jeg udlodder 1 fl. Rødvin til den første som kommer med den
rigtige gerningsmand, med begrundelse.
Både forfatteren og undertegnede er spændt på hvad du synes
om krimien og du må meget gerne komme med dit indtryk til redaktionen.
Skulle du have ideer til hvad Thorøhuse Posten kan omhandle, så hold dig ikke tilbage. Skriv eller ring til en af
nedenstående kontakt oplysninger.
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.15.4.11
THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET

Naturlegeplads i Thorø Huse?
Tirsdag den 01-02-2011 afholdt vi opstartsmøde for alle
interesserede i forsamlingshuset. Desværre med begrænset fremmøde (3 husstande), måske pga. invitation med
kort varsel, men til gengæld havde alle fremmødte stor
interesse og vilje til at skabe nogle gode fælles rammer
for leg og samvær for både børn og voksne.
Vi har haft kontakt til Saltofte Oldermandslaug, hvor de
er positivt stemt overfor ideen om, at stille arealet mellem forsamlingshusets parkeringsplads og indløbet til Noret til rådighed for projektet. En endelig godkendelse har
vi dog endnu ikke, da dette først skal behandles og – forhåbentlig – vedtages på Oldermandslaugets næste møde
i marts.
Fortsættes...
Billederne er til inspiration.

Fortsat….
Da vi desværre pt. ikke er nok interesserede til at kunne stable et større projekt på benene med det samme,
enedes vi om følgende plan for det videre
forløb:
• Renovering af den eksisterende bålplads på Drejet
(ved siden af gyngestativet). Bålpladsen sættes i stand
med bl.a. siddepladser, så den derved indbyder til snobrødsbagning og andre lignende aktiviteter. Vi hænger i
god tid forinden opslag op rundt i byen vedr. en fælles
arbejdsdag i april/maj, hvor vi håber, flere har lyst til at
komme og give en hånd med.
Hvis vi kan samle arbejdskraft til det, er målsætningen,
i år at påbegynde anlæg af en naturlegeplads. Naturlegepladsen kan derefter år for år udbygges i det tempo,
vi har ressourcer til, herunder arbejdskraft og materialer. Udgangspunktet er, at skabe et legemiljø, som falder naturligt ind i vores smukke omgivelser. Dvs. uden
brug af legeredskaber i skarpe signalfarver, men derimod med redskaber mv., som vi i videst muligt omfang
selv kan fremstille af træstolper, sten, tovværk o. lign.
Ved du allerede nu, at du har lyst til at bidrage med tilblivelsen af legepladsen, og dermed være med til at
sætte dit præg på den, så vil vi meget gerne høre fra
dig. Dette gælder, uanset om du har lyst til at deltage i
en enkelt eller flere arbejdsdage, om du har nogle materialer i overskud, som vi måske kunne bruge, eller du
ønsker at yde et bidrag af anden art.
Kontaktperson er: Mette Havndrup Pedersen,
Barkegryden 2 mobil 2336 3134 / e-mail: mettehavndrup@hotmail.com

Aner i Torø Huse
Jeg kunne godt tænke mig at komme i kontakt med nogen der
eventuelt kunne hjælpe med aner til min oldemor Johanne Andersen, født den 28. oktober 1868 i Torø Huse
Hendes forældre:
Knud Andersen, født 14. april 1838 i Turup
Lisbeth Jørgensen, født den 04. november 1844 Thorøehuse.
Kender i nogen, der kan hjælpe mig eller ved hvor jeg skal spørge, for at komme videre.
Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvor de boede og om
huset stadig eksisterer.
Håber at i kan hjælpe mig videre.
Med venlig hilsen
Ella Margrethe Bang Harders
Ny Vestergade 12
5672 Borby
Tlf. 62 69 17 70
Mail– John.harders@email.dk

Danskhjælp til flygtninge
Har du lyst til at hjælpe en flygtning i Assens med at
lære dansk? Vi er en gruppe frivillige, som mødes med
nytilkommne flygtninge 2 timer om ugen og taler
dansk. Vi vælger selv, sammen med flygtningen, hvor
vi skal mødes, fx i Tobaksgården eller hjemme hos
ham/hende selv. Hvis flygtningen har brug for det, og
vi selv har lyst, kan vi også hjælpe med fx at komme
til lægen eller læse indviklede breve.
Hjælpen er organiseret i Røde Kors, men du behøver
ikke at være medlem.
I Thorø Huse har vi på nuværende tidspunkt 4 mentorer:
Anette Isaksen,
Merethe Jensen
Hanne Yderstræde
Birgitte Uldall Hansen
Du kan få mere at vide hos Birgitte, Jacob Gadesvej
20, tlf.: 21944009 eller mail:
birgite.uldall.hansen@gmail.com
Mange hilsener
Birgitte

Forsamlingshuset informerer
Bemærk
I forbindelse med kontingentopkrævning til forsamlingshuset, er der på en del af de omdelte girokort
angivet at Bylaugets generalforsamling finder sted
d. 25. februar. Bylauget holder retteligt deres generalforsamling d. 25. marts. Forsamlingshuset beklager fejlen.
Jeppe

Fotograf: Finn Nancke

Thorø en vinterdag

Redaktøren med barn på Jacob Gades vej, Vinter 2010/11

Medredaktør Anker Lund i et glædeligt øjeblik

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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Onsdag d. 30 marts: Menu: Forloren Hare med tilbehør
samt en salat, derefter kaffe med kage .
Kokke og hjælpere : Bente , Torben,
Edith, Lise og Viggo .
Bager: Birthe

Tilmelding :
Onsdag d. 27 april:

Mandag d. 23 maj:

Lise, 49220830, senenst d. 28. marts.
Pris 45 kr. pr. voksen
Ulla Lorentzen og Margrethe Vestergaard laver gammeldaws kyllingesteg
med kartofler og sovs samt agurkesalat,
kaffe og kage.
Her mangler vi stadig folk til at lave
mad. Interesserede kan henvende sig til
Lise Arnecke. Tlf. 49220830

Fællesspisning starter altid kl. 18.00 og det koster 45,- for
voksne og 25,-for børn.
Alle er velkommen. Se plakaterne på pælene.
Jeg laver gerne plakater til fællesspisningen, men så skal I
der laver mad
henvende jer til mig på tlf. 30281008 eller mail
hanne.yderstraede@privat.dk Tak.
Hanne

FYNS DYRLÆGEHUS Aps.
MEDICINSK BEHANDLING
AF HESTE - HUNDE OG KATTE.
Dyrlæge Henrik Ullum
Drejet 5, Thorøhuse

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

Strandrensning
Onsdag d. 13. april 2011 Kl. 19.00
Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 19.00 og
får udlevret poser og handsker. Ca.
Kl.20.00 har vi samlet på Drejet og Fiskemaen alt hvad der er af affald, som skal
væk. Bagefter er der kaffe/te/øl og vand i
forsamlingshuset. Og måske lidt sang og
harmonikaspil. Mød op og vær med til at
holde vores natur ren.
På gensyn Bylaugets bestyrelse.

…

…

60’er bal i forsamlingshuset
lørdag d. 19. marts.
Thorøhuse Forsamlingshus afholder lørdag d. 19. marts
60’er bal. Det lokale Silverband sætter strøm til instrumenterne og trykker den af med musik fra 60’erne og 70’erne,
og der bliver hermed en god anledning til at få danset til de
gamle travere. Aftenen bliver med spisning efter samme
koncept som til jazzballerne.
Deltagelse koster 200 kr. inklusiv spisning. Menuen kommer til at bestå af tarteletter og flæskesteg med efterfølgende kaffe. Spisning fra kl. 18-20 hvorefter Silverband tager over.

Billetter kommer i forsalg ca. 14 dage i forvejen i Expert i
Assens samt hos Johnni på Skolebakken 3. Se også opslag
på pælene.

Jeppe

Silverband

Forsamlingshuset informerer
Thorøhuse Forsamlingshus har fra Thorkild Hansen, Assens
modtaget 2 dvd-film med Christian Lund, tidligere smedemester i Assens. De 2 film på hver 1 times varighed er optaget i 2007 på plejehjemmet Granly i Assens, hvor Christian Lund fortæller om sin barndom i Thorøhuse 1930-1940
og senere om sin ungdom i Saltofte. Filmene kan lånes ved
henvendelse til Jeppe, tlf. 22871053.

Tysklandstur med snapselauget.
Thorø Snapselaug arrangerede igen en vellykket indkøbstur
til Tyskland. Turen blev gennemført onsdag d. 24. november og havde 46 deltagere. Med den gode tilslutning har
”oldermanden” Poul Kastrup formentlig planer om at gentage succes’en til efteråret. Det virkede som en god ide at
gøre turen på en hverdag, hvor der ikke var så meget
trængsel hos Fleggaard. På udturen blev der holdt kaffepause på Hylkedal rasteplads, mens der på hjemturen blev
forplejet på Seggelund Kro. Lauget sørgede som sædvanlig
også for lidt smagsprøver i bussen.
Jeppe

Nye stole til forsamlingshuset
Forsamlingshuset har fået nye stole og borde til salen. En
indsamling sponsorat gav 18.000 kr. Bestyrelsen takker
for opbakningen. Salg af de gamle borde og stole har indbragt 5.000 kr., og således er hele investeringen dækket
ind uden yderligere omkostninger for forsamlingshuset.

Ny opvaskemaskine til forsamlingshuset
Det har været nødvendigt at investere i ny opvaskemaskine til køkkenet. Den gamle har længe lækket vand og været irritationsmoment for personalet. Den ny maskine blev
installeret i løbet af en uge i december og blev taget i brug
i forbindelse med juletræsfesten d. 29. december. Der er
samtidig indkøbt og opsat nyt skuffesystem, således det
giver bedre udnyttelse af den i forvejen lidt trange plads.
Det har været en bekostelig affære for huset, så forhåbentlig kommer der ikke alt for mange uforudsete udgifter
i det nye år.

Vandskade i forsamlingshuset
Det var en kedelig opdagelse, der mødte en gæst fra en
fest i huset en søndag morgen i november, da han skulle
afhente et musikinstrument i salen. Ca. halvdelen af det
”nye gulv” var oversvømmet. Men et held det blev opdaget
så hurtigt og ulykken standset, ellers kunne skaderne have
været meget værre. Et brud på et varmerør i salen var
skyld i oversvømmelsen. Skaden har kostet tæt ved
100.000 kr. Husets forsikring har heldigvis betalt, men det
har naturligvis også været forbundet med ekstra frivilligt
arbejde og ærgrelse over at en stor del af det nye gulv var
ødelagt. Vi er dog glade for, at det skete på et tidspunkt,
hvor der ikke er så mange udlejninger.
En enkelt fest måtte aflyses.

Julestue i forsamlingshuset
Den årlige julestue i Thorøhuse Forsamlingshus (altid første
søndag i advent) blev godt besøgt. 19 sælgere havde lejet
stande og tilbagemeldingerne lød på et godt salg af de forskellige julesager. Dette til trods for at Skovpavillonen i Assens, som noget nyt, afholdt julestue dagen før med omkring 500 besøgende efter det oplyste.

Juletræsfesten 2010
Den årlige juletræsfest – altid d. 29. december – forløb
som sædvanligt planmæssigt. Festen begyndte for ”de
voksne” om eftermiddagen kl. 14, hvor der blev serveret
kaffe med boller og lagkage samt et lille glas. Tidligere lærer Thorkild Hansen fra Assens kom og læste en historie.
Præsten kunne ikke deltage i år. Brasseneserne underholdt med deres messinginstrumenter over et par omgange med hyggelige julemelodier, ligesom de også spillede
til dans om juletræet. Shanty-koret underholdt traditionen
tro med deres trænede mandsstemmer. Endelig blev der
solgt amerikansk lotteri, der udløste 2 købmandskurve.
Efter de voksnes juletræ fulgte børnenes juletræ. Omkring
40 livlige børn var mødt med forældre eller bedsteforældre. Hans Henrik stod som sædvanlig for diverse populære
børnesange og julelege. Julemanden kom heldigvis forbi
med sin sæk med julegodteposer og dansede rundt om juletræet med de glade børn. Aftenen bød også på amerikansk lotteri med gevinster fra forretningen OneTwo i Assens.
Denne gamle tradition blev alt i alt finansieret gennem
den sædvanlige indsamling i byen. Bestyrelsen takker for
de velvillige bidrag.

Brasseneserne underholder til Juletræsfesten.. Foto: Jeppe.

Populæt julemand uddelte slikposer til børnene. Foto: Jeppe.

Thorøhuse Forsamlingshus afholdte
fredag d. 18. februar den årlige
generalforsamling.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rose for
det fine fremmøde. Ca. 50 personer var mødt op. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og var overstået
på 40 minutter, hvorefter der var rigeligt med de traditionelle gule ærter og grønkålsuppe.

Efter den tidligere formand Preben Pedersens død, blev
der valgt nyt medlem til bestyrelsen, nemlig Pernille
"malerpigen" Hede. Velkommen til Pernille.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden www.thoroehuse.dk.

Bestyrelsen.

Fællesspisning – julefrokost
Fællesspisning i forsamlingshuset er blevet taget op igen.
Det har vist sig at være en succes og fællesspisningerne har
været afholdt ca. 1 gang om måneden siden sidste januar.
Konceptet har efterhånden fundet sin form. Det lader til, at
der er frivillige nok, der har lyst til at lave mad. Afslutningen
på fællesspisning 2010 blev arrangeret i form af julefrokost,
hvor omkring 10 personer bød ind med hver sin ret. Det
blev en rigtig god aften med omkring 50 deltagere og rigeligt mad til kun 100 kr. pr. person. Forhåbentlig fortsætter
den gode opbakning. Støt op om aktiviteten og se fremtidige datoer under Aktivitetskalenderen 2011. Det skal bemærkes, at det ikke er ”forsamlingshuset”, der står for fællesspisningen, men frivillige thorøhusere. Tak for initiativet.
Jeppe

Ny flaskeordning
Efter nye regler omkring afhentning af tomme flasker, har
forsamlingshusets bestyrelse ligesom mange andre opsagt
aftalen med Ribe Flaskecentral, der hidtil har afhentet flasker og glas fra forsamlingshuset. Det kan ikke længere
betale sig. Folk, der lejer forsamlingshuset, bliver fremover
instrueret om selv at medtage tomme flasker fra deres
fest.

Koncert med Nuala Kennedy Band
Thorøhuse Forsamlingshus indleder årets folkemusikkoncerter lørdag d. 26. feb. med Nuala Kennedy Band fra Irland.
Nuala Kennedy er født og opvokset i Irland, men har nu
base i Skotland, hvor hun har markeret sig som en original og selvstændig sanger og fløjtespiller på den skotske
folkemusikscene. Hun er ikke kun en dygtig fortolker af de
irske og skotske traditoner, men også en fremragende
komponist med en frodig musikalsk fantasi. På scenen er
hun det charmerende midtpunkt for sit super kompetente
band, der spiller med et legende musikalsk overskud.
Nuala Kennedy: fløjter og vokal; guitar: Mike Bryan; mandolin: Iain Macleod og percussion: Donald Hay
Yderligere info på: www.nualakennedy.com eller
www.myspace.com/nualakennedy
Billetter á 125 kr. kan erhverves gennem Expert, Assens
eller ved henvendelse på tlf. 22871053.
Koncerten begynder kl. 20.

Næste koncert er en dobbeltkoncert lørdag d. 16. april
med danske Trio Mio og Trio Tinus.

Da Jørgen Overgaards båd Fremad II
druknede og blev bjærget.
En onsdag i december var det rigtig højvande. Dagen efter om torsdagen var det meget blæsende med lavvande,
hvorefter vandet steg igen om fredagen.
Fremad II ligger fortøjet ved Fællesbroen ovre på Drejet.
Den store, rustikke, solide bro inde ved stranden i naturhavnen Dybet, hvor flere thorøhusere har deres både fortøjet i et fint fællesskab.
På grund af blæsevejret springer fortøjningen og Fremad
II kommer ind under broen . Blæsten flover og vandet
stiger igen. Men fordi broen er så solid, bliver Fremad II
ved vandstigningen presset under vand, så vandet kommer ned i motorrummet og så synker den.
Nu var gode råd dyre bogstaveligt talt. Men blandt bådejerne på Drejet er der et særligt fællesskab og samarbejde. De trækker både på land og sætter både i vandet.
Et redningsmandskab bliver stablet på benene under ledelse af Keld. Visti, Finn Helmer og dykkeren Henrik Vejsgaard. Keld er en ”Georg Gearløs” når det gælder udtænkning og planlægning af særlige opgaver med både,
taljer, reb, tovværk, ophæng i stolper og vand. Det har
han leget med siden han var barn.
Men det kræver et ordentligt mandskab, som kan følge
den planlagte tankegang med taljer og tovværk og
pumpning af vand. Uden samarbejde går det ikke. Så
tirsdagen efter er planlægningen færdig og der er givet
grønt lys til bjærgning. Mandskabet er på plads. Taljerne
og tovværket på stolperne gjort fast. Alt nødvendigt grej
er klart. Henrik dykker og gør tovværk fast i Fremad.
Keld sejler i Karen og ligger udenfor broen. Visti og Finn
hjælper fra Fællesbroen.
Fortsættes...

Fortsat...
Og hokus pokus. Nej tænkning-planlægning- handlingheld-ingen uheld- godt mandskab- ordentligt grej. I løbet af tirsdagen er Fremad II hævet, pumpet tør for
vand og klar til reparation af motor.
Dette var en rigtig thorøhusehistorie fortalt af Bolette og
fotograferet af Finn Nancke, Jacob Gades Vej.

Fotograf: Finn Nancke

Fotograf: Finn Nancke

Fotograf: Finn Nancke

Thorøhuse d. 28.0kt. 2010
Til Assens Kommune
Til Kort og matrikelstyrelsen
Til Tinglysningsretten

Thorøhuse Bylaug vil i anledning af borgerhenvendelser,
godt udtale sig i anledning af Tinglysningsretten på mail
e-ti-004@domstol.dk vedrørende matr. 56a, Saltofte By,
Kærum, Assens Kommune.
Vi undrer os over at det umatrikulerede strandareal kan
matrikuleres, da det ikke er ny tilvækst, som krævet i
”Bekendtgørelse om matikulære arbejder” paragraf 20,
men et strandareal, der i mange år har set sådan ud.
Vi kan forudse mange fortolkningskonflikter, hvis det pågældende
strandareal
bliver
privatiseret.
”Øresundstilstande”.
Hidtil har strandarealet været brugt som beskrevet i lokalplanens paragraf 9 om strandarealerne. Bådophaling, oplæg af joller og opbevaring af fiskeredskaber, hvilket Assens kommune også tolker som en bådtrailer. (møde med
miljø og teknik 11.12.09)
Vi vil gerne understrege, at der i lokalplanen henvises til
Lov om naturbeskyttelse paragraf 15 om strande, der bl.a.
siger, at der ikke må foretages udstykning, matrikulering
eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.
Vi forventer at der bliver taget hensyn til lokalplanens bestemmelser for området.
Med venlig hilsen
Thorøhuse Bylaug
v/ Bolette Eggers
formand

En Ejendomsberigtigelse – Hvad er det?
I efteråret fik Bylauget en henvendelse fra nogle af de
thorøhusere som er medejere af Fælleslodden matr. nr.
68, Saltofte By, Kærum.
Medejere af Fælleslodden var nemlig blevet kontaktet af
landmålerfirmaet LIFA, som havde skrevet til dem og bedt
dem om at underskrive og returnere et dokument om
Ejendomsberigtigelse fordi ejerne af Ulkestræde 4 har
søgt om en sådan berigtigelse og fordi ejerne af Fællesloddens jord støder op til det ansøgte strandareal.
Bylauget deltager normalt ikke i sager mellem parter i
Thorøhuse, men da denne sag har principiel karakter besluttede bestyrelsen at skrive til Assens Kommune, Kort &
Matrikelstyrelsen og Tinglysningsretten.
Sagen handler i korthed om at ejerne af Ulkestræde 4,
matr.nr. 56a, Saltofte By, Kærum søger om at få tillagt
det strandareal, der ligger udfor matriklen og ned til søterritoriet til deres matr.nr.
Her kommer et uddrag af reglerne:
Bestemmelserne står i "Bekendtgørelse om matrikulære
arbejder" § 20, der handler om berigtigelse af ejendom
ved naturlig ændring af en ejendoms grænse. Såfremt der
er sket en tilvækst i landareal kan man søge om at der
sker en ejendomsberigtigelse, hvorved det nye areal bliver
optaget i matriklen. Hvis den nye matrikulering kræver afgrænsning til andre skel, skal der være enighed mellem de
forskellige grundejere om, hvor skellet skal gå. Hvis der
ikke er enighed om dette vil en landinspektør udfærdige
en ansøgning til Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor et nærhedsprincip er benyttet. Det vil sige at de enkelte ejendomme skal have lagt det areal til deres matrikel, som ligger nærmest deres ejendom. Denne beregning foretages
af landinspektøren.
Fortsættes..

Fortsat...
Det er altså muligt at få lagt areal til sin ejendom, når
der sker en tilvækst af landarealet opgrænsende til
ens ejendom.
Der er dog nogle betingelser som skal være overholdt.
Blandt andet er der en lokalplan for området, som skal
overholdes, da der ikke må etableres forhold der strider mod lokalplanen. Lokalplanen har nogle bestemmelser om offentlighedens adgang til de private
strandarealer, hvorfor disse formentlig også vil skulle
overholdes, hvis det "nytilkomne" areal skal inkluderes
i de tilgrænsende matrikler. Med mindre kommunen
dispenserer for det, vil det blive tinglyst for ejendommen, at offentligheden har adgang og tilladelse til oplæg af joller (og hvad lokalplanen ellers nævner).
Det bemærkelsesværdige i denne sag er bare, at der
ikke har været nogen tilvækst til matr.nr. 56a de sidste 37 år. Det er derfor Bylauget har skrevet til Assens
Kommune, Kort & Matrikelstyrelsen og Tinglysningsretten.
Vi har fået svar fra Assens Kommune og Kort & Matrikelstyrelsen om at sagen er korrekt behandlet mht.
bekendtgørelsen om tilvækst udfor et matr.nr., men
vi har ikke fået svar på om sagen er korrekt behandlet, når der ikke har været nogen tilvækst.
Vi håber at kunne bringe svaret i næste Thorøhusepost, hvis der kommer et svar.
Bolette Eggers.
Formand for bylauget.

Brev til Bylauget
Først skal jeg beklage, at du ikke har fået svar på din henvendelse
inden 4 uger som lovet. Det skyldes, at vi har haft interne rokeringer som har givet nogle forsinkelser.
Du henvender dig til Kort & Matrikelstyrelsen, da det undrer dig, at
der tilsyneladende er foretaget en matrikulering af et strandareal
beliggende ud for matr.nr. 56a Saltofte By, Kærum. Styrelsen kan
i den forbindelse indlede med at oplyse om, at det, der i denne situation er foretaget, ikke er det, som kaldes en matrikulering. Der
er tale om en ejendomsberigtigelse – betydningen af dette skal jeg
vende tilbage til. Vi kan dog oplyse om, at denne sag tilsyneladende er foretaget helt korrekt.
Som udgangspunkt medsendes der et udsnit af matrikelkortet som
det så ud frem til 1990. Heraf fremgår det af signaturen, at den
pågældende ejendom (matr.nr. 56a) i matrikelkortet grænser mod
søterritoriet, vist med blå signatur (jf. vedhæftede fil matrikelkort_1983-1990.pdf). Der vedhæftes desuden et udsnit af matrikelkortet, som det ser ud i dag (jf. vedhæftede fil webmatintern.pdf). Ved sammenligning af disse fremgår det, at udstrækningen af matr.nr. 56a er udvidet i den mellemliggende periode, så
den i dag har en udstrækning ud mod søterritoriet ”på højde” med
grænsen mellem matr.nr. 55e og søterritoriet.
Udvidelsen af matr.nr. 56a i matrikelkortet er sket i 2005 i styrelsens journalnummer U2005/1183. Sagen omfatter en såkaldt
ejendomsberigtigelse mod søterritoriet efter reglerne i § 20 i Bekendtgørelse om matrikulære arbejder (Den dagældende bek. nr.
650 af 7. juli 2003, som i dag findes i bek. nr. 1099 af 17. september 2010). Her bestemmes hvorledes, arealer, der er opstået ved
tilvækst (eller forsvundet ved fraskylning), kan inddrages under
den ejendom hvorudfra tilvæksten findes.
Fortsættes...

Fortsat….
I praksis betyder bestemmelserne, at når der sker en ændring (i dette
tilfælde tilvækst) af en ejendoms grænser mod søterritoriet, så tilfalder arealet den ejendom der er nærmest beliggende og landfast med
det nye areal. I den aktuelle situation ser det derfor ud til, at ejendomsberigtigelsen er foretaget helt korrekt.
bedes sendt til kms@kms.dk <mailto:kms@kms.dk>
Du nævner, at der ikke er tale om ny tilvækst, og det derfor ikke bør
være muligt at foretage denne matrikulære ændring. Styrelsen kan
dog i den sammenhæng oplyse om, at det ikke er den matrikulære
sag, ejendomsberigtigelsen, der afgør, om arealet tilhører matr.nr.
56a. Tilhørsforholdet afgøres alene af, hvor tilvæksten foregår. Selve
registreringen i matriklen kan i princippet ske på et hvilket som helst
tidspunkt og er blot en registrering af, at der er sket en forandring af
grænsen mod søterritoriet.
Hvis du har yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte
undertegnede.
Med venlig hilsen
Jakob Højgaard-Geraae
Landinspektør
_________________________________
Miljøministeriet
Kort & Matrikelstyrelsen
Matrikel- og Juraområdet
Rentemestervej 8
DK-2400 København NV

Kære Landinspektør Jacob Højgaard-Geraae.
Tak for svar en sen lørdag aften. Tænk at man i ministerierne arbejder så sent.
Vi er fuldstændig enige og forstår til fulde argumentationen for en ejendomsberigtigelse i følge §20 i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder.
Der er bare det interessante i denne sag, som for os i
Thorøhuse, Assens, er meget principiel, at matr.56a
ikke støder op mod søterritoriet og heller ikke har
gjort det ved den sidste ejendomsberigtigelse af et
stykke græs nedenfor ejendommens matr. i 2005, selv
om styrelsen har bevilliget det.
Vi må konstatere at I i Kort&Matrikelstyrelsen arbejder
med nogle skitsekort med blå signatur ud for matr.
56a, som illuderer vand. Sådan er virkeligheden ikke.
Sådanne kort kan vi alle lave. I bliver nødt til at bruge
jeres fotografiske kort og lægge matrikelkortet henover. Så ser det helt anderledes ud.
Vi vedhæfter/sender her et foto fra 1973 fra Fyns
Stiftstidende, som tydeligt viser, at stranden og søterritoriet ud for matr. 56a allerede dengang gik meget
længere ude end det tegnede matr. kort viser med blå
kant. Den vinkel, der går ret ind mod land efter matr.
50a Thorøgyde og videre forbi matr. 56a, går først ind
mod land helt henne efter matr. 68, som er en fælleslod.
Matr. 56a har ikke de sidste 50 år formodentlig eller
længere haft skel til søterritoriet.
Fortsættes...

Fortsat...
Hvis grundejere med skel til strandarealer uden videre kan tillægges strandarealer med den merværdi det
medfører og fortolkningsmuligheder i forhold til de
øvrige borgeres færden hen over dette stykke ejendomsberigtigede strand, er der mange danskere, der
bliver glade for, og andre bliver forundrede
over retstilstanden.
Vi vedhæfter/sender også det fotografiske kort over
stranden udfor matr. 56a, som landinspektørfirmaet
LIFA har sendt til alle ejere af den tilstødende matr.
68, fællesloden.
Her er det helt tydeligt at det stykke strand, som
matr. 56a ønsker berigtiget, ikke ligger ud til søterritoriet. Der går en fællesprivatvej lige nedenfor matr.
56a og derefter et stykke strand, som i vores lokalplan bare hedder strandareal III, og derefter søterritoriet. Det er et område på 1902m2.
Til sidst vil vi understrege at der i §20 i bekendtgørelsen står, at der ikke må ske udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, såfremt
den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse efter det oplyste vil medføre forhold i
strid med anden lovgivning.
Vi opfatter vores lokalplan nr. I-B 3202 som anden
lovgivning. I den står der det samme på side R16 om
strandarealer......Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved
der fastlægges skel.
Fortsættes...

Fortsat...
Det er netop arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel som matr. 56 a får ved denne ejendomsberigtigelse. De får en “gratis” arealoverførsel på
1902m2 med de konsekvenser, dette måtte medføre i
ejendomsvurdering og bebyggelsesgrad. I brevet til
ejerne af fællesloden matr. 68, som støder op til matr.
56a skriver LIFA (se bilag):.....hvorved grænsen mod
havet for matr. 56a Saltofte By, Kærum berigtiges efter tilvækst.
Denne “tilvækst” er ikke i overensstemmelse med
virkeligheden. Se fotokort.
Dette var på en solrig søndag vores bemærkninger til
dig om en ejendomsberigtigelse i Thorøhuse anno
12.dec. 2010, hvor bevisførelsen for “tilvækst” ikke er
i overensstemmelse med virkeligheden.
Med venlig hilsen
Bolette Eggers
Formand for Thorøhuse Bylaug.

Billeder fra besøget af forfatteren til
”I Thorøs Muld”

Forfatteren til ” I
Thorøs Muld”,
Kenneth Lund, afprøver kanonen i
højt humør.

Christen Seerup fra
Lokalavisen Assens
og Fyens Stiftstidende på pletten.
Christen skriver en
artikel til LokalAvisen med tilhørende
billeder.

Det endelige svar fra Kort & Matrikelstyrelsen
Til Bolette Eggers
Thorøhuse Bylaug
Du har den 13. december 2010 sendt en mail til Kort &
Matrikelstyrelsen med dine bemærkninger til styrelsens
e-mail af 11. december 2010 om en foretaget berigtigelse af matrikelkortet af grænsen mellem matr.nr. 56a
Saltofte By, Kærum, og stranden. Efterfølgende har du
den 14. og 24. januar 2011 sendt supplerende oplysninger til sagen. Bl.a. har du medsendt et notat af 9.
december 2010, som Assens Kommune har skrevet om
den omhandlede ejendomsberigtigelse.
Kort & Matrikelstyrelsen er i det store hele enig i den
beskrivelse af mulighederne for at gennemføre en ejendomsberigtigelse mod søterritoriet, som er beskrevet i
Assens Kommunes notat af 9. december 2010. Det er
dog ikke en betingelse for gennemførelsen af ejendomsberigtigelsen, at betingelserne i en foreliggende
lokalplan er overholdt. Dette skyldes, at der ved ejendomsberigtigelse er tale om registrering af eksisterende
ejendomsretlige grænser. Ejendomsberigtigelsen forudsætter derfor ikke godkendelse fra kommunalbestyrelsen efter lov om planlægning og de andre love, som
kommunalbestyrelsen påser overholdt i forbindelse med
matrikulære forandringer (udstykning, matrikulering,
arealoverførsel og sammenlægning). Men lokalplanens
bestemmelser om anvendelse m.v skal naturligvis overholdes, ligesom eventuelle stiftede brugsrettigheder
skal respekteres.
Fortsættes...

Fortsat...
Ifølge matrikelkortet grænser matr.nr. 56a Saltofte By,
Kærum, mod søterritoriet. Dette fremgår bla. af medsendte kopi af de originale matrikelkort fra 1817 og til
1990, hvor matrikelkortet blev digitalt. Af matrikelkortkopierne fremgår det, at grænsen mellem matr.nr. 56a
og søterritoriet har været uforandret på matrikelkortet i
perioden fra 1817 - 1990. Det fremgår også, at der i perioden er gennemført flere berigtigelser af grænsen mod
søterritoriet for flere af ejendommene i området, hvilket
viser, at der er sket tilvækst fra søterritoriet.
En ejendoms grænse mod søterritoriet er den linje,
hvortil dagligt højvande når ved normal vandstand.
Ejendomsretten til landdannelser, der fremkommer ved
naturlig tilvækst fra søterritoriet etableres i samme øjeblik landdannelsen fysisk skabes på stedet. Omvendt
gælder, at arealer, der fraskylles en ejendom, bliver en
del af søterritoriet i samme øjeblik fraskylningen er sket.
Grænsen mellem en ejendom og søterritoriet er en såkaldt "labil grænse", der - afhængig af vind- og strømforholdene på stedet - ændrer sig med tiden. En landinspektør, der fastlægger en ejendoms grænse mod søterritoriet, fastlægger således alene den grænse, som er
gældende på opmålingstidspunktet.
Fortsættes...

Fortsat….
Der er for ejeren af en kystejendom - i det konkrete tilfælde de nuværende og tidligere ejere af matr.nr. 56a ikke nogen pligt til at lade grænsen mod søterritoriet berigtige, når der er sket tilvækst eller fraskylning. Det er
derfor heller ikke ualmindeligt, at der i områder, hvor der
er betydelig fraskylning eller tilvækst, kan være stor
uoverensstemmelse mellem matrikelkortet og forholdene
på stedet.
Som nævnt i styrelsens e-mail af 11. december 2010 finder styrelsen ikke grundlag for at betvivle oplysningerne i
den gennemførte ejendomsberigtigelse.
Kopi af denne mail er sendt til Assens Kommune.
Med venlig hilsen
Jess Svendsen
Specialkonsulent
Matrikel og Jura
Dir tlf.: (+45) 72 54 56 26
jes@kms.dk

Dobbeltkoncert i forsamlingshuset
lørdag d. 16. april.
med Trio Tinus og Trio Mio.
TrioTinus har navn efter de tre vestjyske brødre og
spillemænd - Æ Tinuser. I mere end et halvt århundrede frem til 1980’erne spillede de til alle former for fester på egnen fra Ribe til Skjern. Æ Tinuser havde deres storhedstid i 50érne, hvor de et år var ude at spille
307 gange. I 60érne måtte de overlade scenen til den
yngre generation af rock´n roll-musikere, men senere
fik de et comeback med den danske folkemusik-revival
i 70érne. Der blev indspillet en dokumentarfilm med
titlen Æ Tinuser og danske folkemusikentusiaster
strømmede til, når de spillede til bal på Vestjyllands
Højskole. TrioTinus har taget tråden op efter de navnkundige spillemænd, og været landet rundt for at spille
til baller. Med et personligt præg lægger de sig i kølvandet på Æ Tinuser og en stærk vestjysk spilletradition til dans og lytning. Gruppens debut-cd er kommet,
den indeholder også nykomponerede numre.
TrioTinus består af tre meget efterspurgte musikere i
dansk folkemusik. På harmonika er det Carl Erik Lundgaard, der i en periode spillede meget med Æ Tinuser.
Siden har han dyrket deres musik med gruppen Lang
Linken.
Fortsættes...

Fortsat...
Vagn Dahl Hansen spiller klaver og spillede fast med Æ
Tinuser, efter pianisten Karls død. Anders Ringgaard spiller trækbasun og stortromme, og har efter erhvervelsen
af Ejnar ”Tinus” gamle basun, fundet den originale Tinuslyd frem.
Der knytter sig et væld af morsomme og alvorlige historier til Æ Tinusser og folk på egnen, og sammen med
musikken giver det en stemningsfuld aften i selskab med
TrioTinus.
Trio Mio fandt sammen i 2004 med indspilning af violinisten og komponisten Kristine Heebøll’s debutalbum ”Trio
Mio”. Musikken og sammenspillet viste sig at være så intenst at Trio Mio meget hurtigt blev et turnerende orkester med koncerter i Danmark, Italien, Tyskland og Sverige. I 2005 indspillede Trio Mio deres andet album ”Pigeon
Folk Pieces” som blev belønnet med 2 Danish Music
Awards som ”Årets artist” og ”Årets komponist”. På scenen har de sammen opbygget en utrolig kontakt og skabt
et åbent musikalsk univers som forplanter sig i kroppen
på lytteren. Trio Mio har spillet omkring 250 koncerter og
turneret i Danmark, Irland, England, Canada, Tyskland,
Holland, Italien og Sverige og arbejder i øjeblikket på at
udvide til flere lande og kontinenter.
Fortsættes...

Fortsat...
Gruppens tredje CD, "Stories around a holy goat" udkom
august 2007 og har fået flot omtale og senest vundet 4
priser ved Danish Music Award - Folk 2008, heriblandt
den flotte "Årets Album".
I hjertet af Trio Mio´s musik ligger et brændende ønske
om at vise at dansk og svensk folkemusik stadig er i live
og sprudlende af muligheder!
Kristine Heebøll (violin og vokal) har været i forreste geled på den danske folkemusikscene de seneste 10 år. Både som solist, men også i grupper som Folkbits, Phønix,
og Heebøll/Vinther duo. Kristine har et fantastisk drive og
en underfundig tone som henfører i dyb fascination og
begejstring. Udover hendes blændende violinspil, er hun
også en af de mest fremtrædende og kreative komponister herhjemme. Hendes evner som komponist blev
blandt andet belønnet med en Danish Music Award i både
2006 og 2008 som ”Årets komponist”.
Nikolaj Busk (klaver, harmonika, harmonium) er et ungt
lysende talent på den danske musikscene hvis baggrund
spænder vidt fra jazz, electronica og klassisk. Han begejstrer publikum med sit energiske, temperamentsfulde spil
og sine lyriske, klangfulde universer. Nikolaj har været
utrolig aktiv på folkemusikscenen de seneste år og kan
bl.a. også opleves med Hal Parfitt-Murray, Bjarke Falgren/Jens Lysdal og Laura Mo. I 2008 modtog han en Danish Music Award som ”Årets instrumentalist” og i 2009
blev han kåret som "Årets Komponist"
Fortsættes...

Jens Ulvsand (bouzouki, guitar og vokal) er trioens svenske
medlem. Med rødder fra den svenske folkemusik, samt jazz
og afrikansk musik tilfører Jens en kant og en nerve i Trio
Mio som elegant bringer musikken til nye dimensioner. Han
er en fremragende instrumentalist og hans evner som tekstforfatter, kan også opleves i Trio Mio’s repertoire. Jens har
været mangeårig basis i svenske Avadå Band, og ses også i
DK med grupperne Færd og Scandinavian String allinace.
Hans mange års erfaring på den svenske scene danner et
solidt og stærkt grundlag for Trio Mio’s musikalske åbenhed.
Koncerten begynder kl. 20 og billetterne koster 150
kr.
Jeppe

Trio Tinus

Trio Mio

Bylaugets møde med Assens
Kommune torsdag d. 20. Januar.
Hej Bolette, Margrethe og Lilian,
Tak for et godt møde i går!
Jeg har kort skrevet ned hvilke forslag/bemærkninger I
havde på mødet:
- Dårlig oversigt i svinget ned til Ringvejen.
- Ønske om cykel/gangsti langs den gamle jernbane.
- Fartdæmpning ved byskilte - specielt fra Saltofte.
- Rumlestriber genopfriskes, men bør være knap så
brede som nu for ikke at genere cyklister.
- Ønske om at der ses på parkeringsforholdene på Jacob
Gades Vej, da der har været problemer med at udrykningskøretøjer ikke kan komme igennem.
- Parkeringsplads ved forsamlingshuset og vendepladsen
i bunden af Jacob Gades Vej trænger til at blive vedligeholdt. (Jimmy og Mette tager det med til driftfolkene).
- Ønsker parkeringsplads ved Saltofte.
- Ønsker hundeposestativ ved forsamlingshuset. (Dette
har jeg undersøgt! Assens Kommune sætter ikke hundeposestativer op længere, da poserne blev kostant stjålet
fra de steder der var etableret, så det gør Vej og Trafik
ikke længere. Det er hundeejernes eget ansvar!).

- Der

er ingen tider fra Assens til Torø Huse om eftermiddagen, som passer med elevernes skoletider,
måske teletaxa er en løsning. (Vej og Trafik kontakter FynBus)
- På den sidste afgang kl 18.00 på rute 260 mod Assens er der ofte ingen med. (Vej og Trafik kontakter
FynBus)
- Ny indkørsel til genbrugspladsen. Om lørdagen er
der kø ud til Ringvejen.
- Mange bjørnekløer om genbrugspladsen. (Vi har
sendt henvendelsen videre til Assens Forsyning, da
det er dem der ejer arealet).
- Henvendelser om gadebelysning sendes til Annette
Lyngsie, som også sidder i Vej og Trafik. Hun er orienteret om at I henvender jer, hendes mail er
alyng@assens.dk.
- De forskellige forslag vil blive taget med på Vej og
Trafiks prioriteringsliste over trafiksikkerhedsforanstaltninger.
Såfremt i har nogle bemærkninger/rettelser må i
meget gerne sende dem retur hurtigst muligt!
Med venlig hilsen
Mette Sørensen
Ingeniør
Vej og Trafik
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
6474 6858
mmsor@assens.dk

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug
Fredag d.25 marts 2011 kl. 18.30.
Spisning: 18.30-19.30 wienerschnitzel m. gemüse
pris:75,-kr.
Tilmelding til Margrethe: 64713868 senest mandag d.
21.3.11
Generalforsamling: 19.30 med kaffe/te og lagkage.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
v/formanden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne (senest en uge før til formanden. (Bolette Eggers)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bolette Eggers,
Margrethe Vestergaard og Henrik Ullum er på valg
og modtager genvalg. Niels Nielsen og Palle Isaksen er på valg som suppleanter og modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Otto Malmmose
og Bente Hyldgård er villige til genvalg.
9. Fastsættelse af kontingent. 75,-kr. pr. medlem.
10 Evt.
Det er muligt at betale kontingent for 2011 ved indgangen, hvis man ikke allerede har betalt det omdelte
girokort. Vi håber at se ligeså mange som sidste år.
På gensyn: Bestyrelsen

Aktivitetskalender

Thorøhuse Forsamlingshus 2011.
Onsdag d. 19. januar
Mandag d. 14. februar
Fredag d. 18. februar
Lørdag d. 26. februar
Søndag d 6. marts
Lørdag d. 19. marts
Fredag d. 25. marts
Onsdag d. 30. marts
Onsdag d. 13. april
Lørdag d. 16. april
Onsdag d. 27. april
Mandag d. 23. maj
Lørdag d. 25. juni
Torsdag d. 6. oktober
Torsdag d. 13. oktober
Torsdag d. 20. oktober
Fredag d. 28. oktober
Lørdag d. 19. november
Søndag d. 27. november
Torsdag d. 29. december
Lørdag d. 31. december

Fællesspisning
Fællesspisning
Generalforsamling Thorøhuse
Forsamlingshus.
Koncert – Nuala kennedy Band
(Irl)
Fastelavnsfest
60’er bal med Silverband
Generalforsamling Thorøhuse
Bylaug
Fællesspisning
Strandrensning
Koncert – Trio Tinus/Trio Mio
(DK)
Fællesspisning
Fællesspisning
Sankt Hans Fest.
Banko
Banko
Banko
Ålegilde
Koncert – Baltic Crossing (DK,
Fin, UK)
Julestue
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

