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Referat af bestyrelsesmøde i Tørring Beboerforening d. 27.10.21 
 

Deltagere: Trond, Anne Grethe, Johanna, Rasmus, Brian (gæstevisit fra fællesgrundudvalget) og Lisbeth.  
Afbud: Bente. 
 
1. (Punkt 4 fra mødet d.26.09) Skitse til årshjul – forslag, er dette noget, vi skal arbejde videre med? 
 
Vi blev enige om, at vi ikke behøver et årshjul til at planlægge arbejdet i bestyrelsen.  
 
2. Vedtægtsændringer (passus i vedtægterne §9 stk. 3 om generalforsamlingens godkendelse af budgettet 
for det kommende år skal ændres, så bestyrelsen ikke risikerer at låse sig) – hvem vil tage sig af dette?  
 
Anne Grethe udarbejder et forslag til vedtægtsændringer, som vi kan forlægge på den kommende 
generalforsamlingen, forår 2022.  
 
3. Vælgermøde om landsbyer og landdistrikter d.25.10. 21 
Opsummering af mødet – Specifikt for Tørring?  
 
Vælgermødet arrangeret af LandsbyForum blev en succes med en fyldt sal af borgere fra landsbyerne og 
landdistrikterne. Fra Tørring var vi også godt repræsenteret. Læs resume af vælgermødet i bilag til referatet.  

NB. Vælgermøde i Alling Beboerhus mandag d. 1. november kl. 19.00. Arrangør: Andreas Tang-Brock 

4. Rundspørge vedr. tilbuddet fra Nis og Gisela om at overtage ekstra jord i forlængelse af fællesgrunden – 
hvem ønsker at stå for dette?  
 
Efter en indledende drøftelse, besluttede vi, at vi i fællesskab udarbejder et spørgeskema til Tørring og 
omegns borgere på det kommende bestyrelsesmøde (30 min. afsættes). 
 
Inden da har vi sat os ind i fredningsbestemmelserne for Knudsøfredningen fra 1969 på hjemmesiden 

https://www.fredninger.dk/fredning/alling-bakker-og-knudsoe/ (https://www2.blst.dk/nfr/06134.00.pdf), 
så vi ved, hvad den eventuelle ekstra jord kan anvendes til. 
   
Trond kan ikke deltage i behandlingen af punktet, da han er personligt involveret og derfor er inhabil i denne 
sag. Dette punkt vil behandles af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
5. Madpakkehuset – lukning af de åbne afsnit  
 
Brian deltog som repræsentant fra fællesgrundudvalget.  
 
Blæst og regn kommer hovedsageligt ind fra gavlene. Derfor vurderer Brian og Flemming, at det vil være 
klogt at prioritere at lukke gavlene (de øverste trekanter op mod taget) før siderne, også for at passe på 
bygningens tilstand. Begge gavle bliver lukket helt, da vinduer vil gøre projektet for dyrt. Det vil sandsynligvis 
tage en arbejdsdag for 5 personer at lave gavlene. Derudover kan man lukke nogle af de andre åbninger – til 
en start en fast lukning på den østvendte bagside og en skydedør på sydsiden. Det vil kunne udføres på 
endnu en arbejdsdag.  
 
Materialeudgifterne til de to delprojekter vil samlet set koste ca. 22.872 kr., hvilket ligger inden for de 
25.000 kr. som er afsat til projektet. Se bilag med opdaterede priser på materialer. 
 
Fællesgrundudvalget har fået grønt lys til at gå i gang med de to delprojekter. 

https://www.fredninger.dk/fredning/alling-bakker-og-knudsoe/
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Udvalget indkalder om muligt til første arbejdsdag inden jul som begivenhed på Facebook, alternativt efter 
jul. Materialer til begge arbejdsdage indkøbes samlet. 
 
6. Paddleboards – pris, kvalitet etc. 
Trond har undersøgt sagen: Paddleboards er ikke særligt holdbare. Et paddleboard kan koste fra 1500 til 
8000 kr. De billigste har lav holdbarhed, men selv et paddleboard til 8000 kr. vil kun have en estimeret 
holdbarhed på cirka 5 år.   
 
På baggrund af priser og holdbarhed mener vi, det er for mange penge at sætte i projektet.  
 
I stedet vil vi opfordre til at melde sig ind i Ry Sejlklub, som har SUP-boards til udlån for medlemmer. Se 
nærmere om aktiviteter og priser her https://rysejlklub.dk/ 
 
8. Strøm til arrangementer på fællesgrunden – elinstallation med bimåler 
Trond havde indhentet tilbud på installation af elstik med bimåler hos Trond og Anne Cathrine til brug ved 
byfester og andre strømkrævende arrangementer på fællesgrunden. Pris: 3000-4000,- inkl. moms.  
Bestyrelsen besluttede at give grønt lys til installation af elstik og bimåler.  
 
Efter mødet er Lisbeth og Johanna blevet i tvivl om, hvorvidt ovenstående er den bedste løsning og har 
tilkendegivet et ønske om, at vi drøfter sagen endnu engang. Er der mulighed for at finde en alternativ 
billigere løsning, som også sikrer, at Trond og Anne Cathrine får dækket elregningen i forbindelse med 
byfesten og andre arrangementer? 
 
9. Asfaltgrus på Tulstrupvej 
Lisbeth har henvendt sig til ”Veje og trafik” i Skanderborg Kommune og spurgt ind til lapningen med 
asfaltgrus af Tulstrupvej mellem Randersvej og Silkeborgvej.  
 
Det forlyder, at brugen af asfaltgrus er en fejl fra entreprenørens side, er det korrekt? Kan vi i så fald 
forvente, at fejlen bliver udbedret? Og hvornår bliver afstribningen af 2-1 vejen tegnet op igen? 
Veje og trafik har lovet af vende tilbage med svar, men kunne ikke nå at se på sagen inden 
bestyrelsesmødet. Vi forventer at have svar på vores spørgsmål inden næste bestyrelsesmøde.  

 
Evt.  
Næste bestyrelsesmøde d. 23. november kl. 20 hos Bente. 
 
Referent: Lisbeth  
 
 
 
 


