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Formandens beretning til generalforsamling i Tørring Beboerforening den 8. marts 2016 (v. Kirsten) 

Præsentation af bestyrelsen 

Til generalforsamling 9. marts 2015 blev Sanne og Anne valgt som nye bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig 

periode og udgør sammen med Hanne Tange, Anne Dorthe Bjerregaard Carlsson og Kirsten Lund 

bestyrelsen. Som suppleanter blev Nis Hauberg og Tyt Kirkeby valgt. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig til første møde den 16. marts: 

Kirsten, formand, Anne Dorthe, kasserer og administrator af kanonøgler, Hanne, ”kromutter”, Anne og 

Sanne ”menige medlemmer”. 

 

Møder 

Udover det konstituerende møde i marts har vi holdt bestyrelsesmøde den 11. maj, den 8. juni, 19. august, 

2. november, 26. januar og den 29. februar. I alt 6 møder. 

Vi nærmer os således ”normalen” på cirka 4 møder årligt. I 2014 havde vi 12 møder. 

 

Årsagen til det store antal møder i 2014 og begyndelsen af 2015 har været overdragelsen af det nye 

fællesareal på Selvejervej. 

Arbejdet afsluttede vi med et fællesmøde mellem beboerforeningen og grundejerforeningen på Selvejervej 

sammen med advokat Hanne Fabricius-Haunstrup. Det var den 27. maj 2015, hvor overdragelsesaftalen 

blev indgået og aftalen efterfølgende blev tinglyst. Grundeejerforeningen er således ejer af fællesarealet på 

Selvejervej pr. 1. april 2015. 

Derefter har beboerforeningen og grundejerforeningen indgået en brugsaftale. Aftalen er underskrevet og 

godkendt den 8. juni 2015 gældende pr. 1. april 2015. 

 

Aftalen betyder, at beboerforeningen står for drift og vedligeholdelse af fællesarealet samt for 

investeringer på fællesarealet. Leje og brug af arealet er vederlagsfrit. Advokaten anbefalede os at tegne en 

ansvarsforsikring for arealet. Det har vi derfor tegnet. Aftalen mellem beboerforening og grundejerforening 

kan I læse på beboerforeningens hjemmeside. 

 

Generalforsamlingen nedsatte et udvalg, der har stået for etablering af det nye fællesareal. Udvalget består 

af Hans, Jytte Mathiesen og Hans Jørgen samt Johanne. Udvalget har sørget for, at der blev afholdt to 

arbejdsdage; den 19. april inkl. indvielse og den 25. oktober, hvor der blev plantet hæk, frugttræer, buske 

med mere. 

 

Der skal lyde en stor TAK til udvalget for arbejdet med at etablere fællesarealet. I har lagt planer, 

koordineret indsatsen, sørget for indkøb og brug af bevillingen fra Skønpuljen på 28.000 kr. vi fik tildelt i 

februar 2015 og I har motiveret os til at komme og gi en hånd. Det har været et stort arbejde, som har 

resulteret i et flot fællesareal, som giver gode muligheder for at mødes og ”fremme fællesskabet i vort 

landsbysamfund”, som er formålet med beboerforeningen. 

 

Den gamle boldbane 

På generalforsamling 2015 besluttede vi at forlænge lejeaftalen for den gamle boldbane for et år bl.a. fordi 

der var opbakning til at ”boldbaneudvalget” skulle arbejde videre med forslagene om at etablere 

naturteltplads.  
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Boldbanen er blevet brugt til byfesten. Derudover er det mit indtryk, at den faktisk ikke er blevet brugt. 

Men græsset er blevet slået! Det har I stået for. Bestyrelsen lavede en turnusplan for slåning af græsset 

som dækkede hele sæsonen. Og det lykkedes. Græsset er blevet slået hver uge. Det er FLOT. Tak til alle for 

indsatsen! 

 

Men spørgsmålet er, om vi skal blive ved med at slå græsset på boldbanen, og spørgsmålet er, om vi skal 

blive ved med at leje arealet, når det kun bliver brugt til byfesten. Bestyrelsen har derfor stillet i forslag, at 

beboerforeningen ophører med at leje arealet med virkning pr. 31. marts 2017. Lejeaftalen lyder nemlig på, 

at vi kan opsige aftalen med 1 års varsel.  

Bestyrelsen foreslår derfor, at vi opsiger aftalen og bruger sommer og efterår 2016 på at reetablere arealet 

til landbrugsjord. Det betyder, at vi skal fjerne læhegn og rødder. Lejeaftalen beskriver nemlig at ved 

opsigelse af aftalen, skal vi genetablere arealet til landbrugsjord.  

 

Alt sammen såfremt Steen og Flemming ikke vil bruge arealet til andet formål i sin nuværende tilstand. 

 

Til gengæld mener bestyrelsen, at hvis generalforsamlingen beslutter at beholde boldbanen, skal vi igen slå 

græsset på skift ud fra en turnusordning. Vi mener ikke, vi skal bruge foreningens midler på betaling for 

græsslåning. 

 

Selvom det kan være lidt vemodigt at rydde boldbanen, håber vi der er tilslutning til at afhænde den gamle 

boldbane, så byen kun har ét areal at passe og skabe samling omkring.  

 

Teltudlejning  

Beboerforeningens telte bliver brugt til den årlige byfest og derudover til udlejning. Arbejdet med 

udlejningen står teltudvalget for. Teltudvalget består af Povl og Niels. 

 

Niels opbevarer det nye telt og det nye gulv, og har lagt traktor og vogn til, når det skal flyttes. Det sætter vi 

stor pris på. 

 

I 2015 har både det nye og det gamle telt været lejet ud og givet en pæn indtægt til beboerforeningen. 

Anne Dorthe præsenterer beløbet som en del af regnskabet lidt senere. Povl og Niels gør teltudvalget og 

hjælper med opsætning, når det nye telt lejes ud.  

Det gamle telt tager Claus sig af. Det stiller lejer selv op.  

Teltudvalget og Claus´s arbejde giver som nævnt en pæn indtægt til beboerforeningen. I skal have mange 

tak for indsatsen. 

 

Webmaster 

Hans Peter er ”Tørring på toppens” webmaster og sørger for, at hjemmesiden er opdateret. Hans Peter står 

også for at sende nyhedsmails ud. Der er altid hurtig aktion, når vi sender noget til dig. Det fungerer rigtig 

godt. Tak for det, Hans Peter.  

 

Facebook 

Udover nyhedsmail har byen en lukket facebookgruppe. Den bliver brugt flittigt og fungerer rigtig godt som 

hurtig kommunikationsvej.  

 

”informationsKassen” 
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Kassen på hjørnet af Tulstrupvej og Skovsrodvej, på Povl og Johannes hushjørne bliver stadig benyttet – 

men dog mindre i takt med at den digitale kommunikationsvej overtager.  

 

Thyra og Thora - Kanoer  

Beboerforeningen har to kanoer, der ligger nede ved søen nedenfor P-pladsen på Elinor og Bjarnes søbred. 

Bestyrelsen har besluttet, at kanoerne forbliver ved søen året rundt. De er lavet af materiale, der kan tåle 

det og Bjarne og Elinor er indforståede med, at de ligger dernede. Det sparer os for transporten frem og 

tilbage. 

 

Redningsveste og padler ligger i garagen hos Kenn og Anne Dorthe.  

 

Man kan låne kanoerne ved at ”købe” en nøgle for 200 kr. hos Anne Dorthe. Når man ønsker at låne en 

kano reserverer man kanoen i kalenderen, som findes på beboerforeningens hjemmeside ”Tørring på 

toppen”. 

 

I sommeren 2015 var der 8 nøglekøbere.   

 

Vi vil gerne minde om, at man som ”nøgleindehaver” husker at betale den årlige afgift på 200 kr. til Anne 

Dorthe eller afleverer nøglen til Anne Dorthe. 

 

Fredagsbar  

Den sidste fredag i hver måned er der fredagsbar kl. 16.30. Barens ”kromutter”, Hanne, har sørget for at 

finde vært for baren. Baren er på den måde gået på omgang hos mange forskellige værter, der har slået 

døren op til huset, til udestuen til haven eller andet. Det er meget forskelligt, hvor mange der deltager, men 

jeg har indtryk af, at folk skønner på muligheden for en hyggelig snak. 

 

Siden sidste generalforsamling har der været en række arrangementer. I kronologisk orden følger de her:  

 

Kvindefrokost 

For anden gang holdt byens kvinder damefrokost. Det var den 10. april 2015. Cirka 15 deltagere nød en 

hyggelig aften sammen i Susanne og Lars´s ”stue/lade”. Der er lige udsendt nyhedsmail med invitation til 

dameaften i år, det bliver den 8.4.2016 kombineret med ”tøjbyt”. Tusind tak til Lotte og Susanne for 

initiativ og arbejde med festen. 

 

Alling beboerhus´s 25 års jubilæum 

Anne og jeg deltog den 4. maj 2015 i receptionen og overbragte foreningens gave i form af indrammet 

”gavekort” på NABO-VENSKAB sammen med 5 ”Tørring på toppen” kasketter. 

 

Byvandring 

Den 10. maj deltog knap 20 beboere i en byvandring. Vi begyndte i den østlige ende af Tørring og sluttede i 

Nis og Giselas gård. Under vandringen fortalte deltagerne på skift. Vi fik mange gode fortællinger om 

husenes historier og anekdoter om beboerne.   

 

Sct. Hans 

Jørgen var tovholder og fik arrangeret Sct. Hans aften med bål og grill. Tak til Jørgen for den store indsats! 
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Byfest 

Byfest blev arrangeret af byfestudvalget lørdag den 22. august 2015. Vi ser frem til endnu en fantastisk 

byfest i 2016, som byfestudvalget allerede har annonceret finder sted den 13. august 2016.  

 

Græskaraften 

Den 30. oktober blev der holdt græskaraften i pavillonen. Der blev udhulet græskar og lavet græskarlygter, 

bagt snobrød over bål og spist dejlig varm græskarsuppe, som Jeanette havde lavet.  

 

Juletræ 

Første søndag i advent, den 31. november 2015 kl. 16.00, blev juletræet tændt. Ingen fra bestyrelsen havde 

mulighed for at deltage i festlighederne. Heldigvis trådte Emil og Louise til og sørgede for varme æbleskiver, 

gløgg og kakao. Niels sørgede for juletræ. Poul og Johanne for lys og strøm. Ann-Mari for hestevogn. Jørgen 

sørgede for en julemand – godt det lykkedes ham at finde en julemand, ellers skulle det bare have været 

ham selv. Tusind tak til alle, der var med til, at det lykkedes at tænde juletræet, så Tørring ikke skulle gå glib 

af jul i 2015! 

 

Arrangementet kostede rigtig meget koordinering og skriveri inden, det kom på plads. Bestyrelsen foreslår 

derfor, at der bliver nedsat et udvalg, der har ansvaret for at arrangere juletræstænding 2016.  

 

Landsbyprisen 2015 

Den 14. december fik Tørring overrakt Landsbyprisen ved en festlighed i pavillonen på fællesarealet. 

Tørring fik overrakt en check på 5000 kr. og vi blev stof i bl.a. Midtjyllands Avis, Århus Stiftstidende og TV 

Østjylland. Prisen betyder, at vi er nomineret til landsbyprisen for Region Midt. 7 landsbyer dyster om 

prisen og de 150.000 kr. der følger med. Prisen er uddelt – ikke til os. 

 

Vi skylder Sanne en stor tak for med meget kort varsel at formulere en flot ansøgning. 

 

Fællesspisning + fastelavn 

Den 6. februar 2016 arrangerede fællesspisningsudvalget fællesspisning. Denne gang i Alling Beboerhus 

sammen med beboere i Alling.  Om eftermiddagen havde fastelavnsudvalget arrangeret fastelavnsfest for 

Tørring og Allings børnefamilier også i Alling Beboerhus. Der var stor tilslutning til begge ting. 

 

Årsagen til at det fandt sted i Alling Beboerhus var, at vi havde fået brug af huset i gave fra Alling ifm. at 

Tørring modtog landsbyprisen 2015. 

Allingbestyrelsen har meddelt, at de syntes, det var en fantastisk eftermiddag og aften, og at de meget 

gerne ”giver” os huset igen på samme vilkår næste år for at arrangere fastelavnsfest og fællesspisning 

sammen med dem. Det vil vi gerne have nogle tilbagemeldinger på, når vi skal tale om valg til fastelavns- og 

fællesspisningsudvalg senere i aften 

 

Risbakke 

Bestyrelsen har rette kontakt til kommunen for at undersøge mulighederne for evt. at få teksten på 

mindestenen streget op på ny. Teksten kan næsten ikke læses længere. Kommunen har involveret 

Skanderborg museum. Deres tilbagemelding er, at de finder citat: ”at der er tale om et interessant lokalt 

mindesmærke for befrielsen 1945. Det er naturligvis værd at bevare i den forstand, at det markerer en lokal 

fejring af befrielsen.  



Side 5 af 5 
 

Men når det er sagt, har jeg lidt svært ved at se noget argument for, at kommunen eller nogen anden 

institution skulle betale for en opmaling af stenene, som står på privat grund (?).  

Hvis man vil male stenene op, kunne det være en opgave for den lokale beboerforening evt. at finde en 

sponsor til at klare opmalingen, som primært vil være til glæde for de lokale.” Således Museumsinspektør 

Henrik Bredmose Simonsen. 

 

Vi tænker det således kunne været en opgave for bestyrelsen at tage sig af eller evt. finde en ildsjæl, der vil 

tage sig af det. 

 

Hjertestarter 

Lene har søgt om midler til en hjertestarter, men fået afslag. Tak for indsatsen Lene. 

 

Planer for 2016 

”Giftfri haver” 

Vi har arbejdet på at arrangere et møde. Regner med at holde en havevandring i begyndelsen af juni 2016 

med Charlotte Vallø, der arbejder med giftfri haver i kommunen. 

 

Tur ad kirkestien 

Derudover tænker vi at arrangere en vandretur ad kirkestien nord for Tulstrup kirke. 

 

Dato med mere vil blive sendt ud med nyhedsmail og på FB. 

 

God tilslutning 

Alt i alt er der god tilslutning til arrangementerne i byen. Skulle der være forslag til yderligere 

arrangementer er alle velkomne til at henvende sig til bestyrelsen. Men jeg vil også gerne opfordre alle til 

bare selv at tage initiativ til en aktivitet. 

 

Senere i aften er der valg til bestyrelsen – vi har skrevet i indkaldelsen til generalforsamling, at vi der er på 

valg er villige til at genopstille. MEN og det er et stort MEN, ingen skal holde sig tilbage for at blive en del af 

bestyrelsen. Hvis der er nogen, der gerne vil være med, må I endelig melde jer. Så er jeg sikker på, at der 

kan blive en plads ledig. Så hold jer ikke tilbage, når vi kommer så langt om et øjeblik.  

 

Tak 

De mange ting der sker i byen er kun mulige fordi så mange lægger tid og kræfter i at gøre en frivillig 

indsats. Tak til alle, der gør det muligt. Især vil jeg gerne sig mange tak til en fantastisk bestyrelse. Vi har 

haft et rigtig godt samarbejde, som har gjort det til en fornøjelse at være en del af bestyrelsen. 

Tak. 

 

Kirsten Lund, formand 


