
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. 
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        EFTER TORDEN 
 

Idag er der viftende vinde 
på hver lille sommerlig sti. 

En torden som tyngede luften 
er udløst og brudt og forbi. 

Idag vil jeg købe en blå ballon  
- og slippe den fri. 
 

      
      Piet Hein 



 

 

 

 

Nye priser: 
 
Kontingent: 
 
For medlemmer under 65 år:  200 kr. pr. år. 
For medlemmer over 65 år:  100 kr. pr. år. 
Passive medlemmer:    100 kr. pr. år. 
 
 
 
Udlejning:     1800 Kr.  
            + 400 kr. til rengøring 
 
 
Rabat ved leje af forsamlingshuset:  
 
       400 kr. pr. medlem. 
Max.       800 kr. pr. husstand. 
 
Rabat for enlige pensionister:  800 kr.  
 
Rabat for passive medlemmer  200 kr. pr. medlem. 
Max.       400 kr. pr. husstand. 
 
Rabatordningen kræver minimum 1 års medlemskab. 
 
Se aktiviteter og udlejning på  www.thoroehuse.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for forsamlingshuset 



 

LIDT ERINDRING FRA DET GAMLE  
THORØHUSE. 
 
 
Christian Lund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som gammel Thorøhuser vil det være mig en glæde hvis jeg kan 
bidrage lidt til Thorøhuse Posten. Det er en opfordring fra den me-
get aktive Hanne Yderstræde, at jeg vil forsøge at samle lidt. 
 
Jeg kom som 3 årig i 1932 til Thorøhuse. Vi kom til at bo i mine 
bedsteforældres hus, det gamle bindingsværkshus på det første 
hjørne i Thorøhuse (Pernille og Uffe´s hus), og vi rejste fra Thorø-
huse i 1961 for at begynde forretning i Saltofte. 
 
Igennem årene har jeg fulgt udviklingen i Thorøhuse, og er meget 
imponeret af det fællesskab og alle de aktiviteter der foregår, det 
er prisværdigt. 
 
Det kan være vanskeligt at vælge emne til sådan et indlæg i jeres 
lokalblad, men jeg har besluttet mig for i første omgang, at skrive 
om dengang vi etablerede aftenskole i Thorøhuse. Det var i 1948, 
da vi gik over til den nye retskrivning. Vi var nogle stykker der gik 
sammen og talte om, at det kunne være rart at blive sat lidt ind i 
det nye system. I den forbindelse henvendte jeg mig til lærer Lars 
Pedersen og forelagde vore tanker. Han var straks villig til at un-
dervise uden beregning, men vi skulle først indhente tilladelse ved 
sognerådet, og det gjorde vi.  



 
På det tidspunkt var Henrik Jensen fra Melby, den nuværende bør-
neinstitution Gustavsminde, sognerådsformand. Der blev uden pro-
blemer givet tilladelse, dog ville kommunen, den daværende Kæ-
rum kommune, ingen udgifter have ved det. 
 
Vi kom i gang med over 30 deltagere, som desværre næste alle, 
ikke er her mere. 
Lærer Pedersen var jo til daglig vant til at fyre op i kakkelovnen, og 
det fortsatte han også med ved disse aftener. 
 
Det begyndte kl. 19, og den første time eller halvanden, var der un-
dervisning i retskrivning. Så var der kaffe, som blev lavet i samar-
bejde med lærer Pedersens kone, og brød blev leveret lidt på skift 
af de deltagende koner. 
 
Når kaffen var drukket, gik vi i gang med litteraturen. Vi have fået 
pastor Jeppesen fra Kærum, til at komme og klare den opgave. Det 
første år gennemgik vi Sokrates domsfældelse og død, der andet år 
blev en gennemgang af Hans Kirk´s ”Fiskerne” og det tredje år blev 
det digteren Nis Petersen, som pastor Jeppesen i øvrigt var en stor 
beundrer af. 
 
Efter tre år stoppede vi, selvom interessen stadig var til stede, så 
blev det andre ting som begyndte at optage os alle sammen. 
 
Det var bl.a. revy og dilitant, men det kan vi måske vende tilbage til 
en anden gang. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  Strandvandalisme i Thorøhuse!!       

                           
Jeg forstår ikke, at dette er lovligt. Hvert år får vi ødelagt vores 
strand. Fordi Torø skal have sten for at bevare deres kyst, må de 
ødelægge vores!! Sidste år blev moseundergrunden knækket, med 
det resultat at den nu ligger i vandkanten, og så nu i år, er næsten 
hele rosenhegnet revet op med rode, så det nemmere kan gennem-
strømmes ved højvande. 
 
Dette tillader Saltoftebønderne for ussel mammon. Vi ved godt, at 
de er ejere af Fedet, men strandene er allemands eje i Danmark.  
 
Er dette ikke en sag til naturklagenævnet ? 
 



  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Et velbesøgt loppemarked med rigtig mange mennesker, både store 
og små. 
 
Det var en travl weekend for bestyrelsen, med både cabaret og loppe-
marked. 
       



OLDERMANDEN FORTÆLLER: 
For mange år siden, da der ikke var ret mange lykkeli-
ge ejere af fjernsyn, var der samlet en hel del folk hos 
de få i Thorøhuse som ejede et sådan apparat. 

Der blev vist 6 dags løb, og dette foregik også om 
natten. Under løbet var der mange af cykelrytterne 
der styrtede og væltede rundt på banen. 

Denne begivenhed blev næste morgen diskuteret af mange som 
havde fulgt løbet, her i blandt Jørgen Madsen. Hans søn Ejner hav-
de også fået et af disse her moderne apparater. 

Nå, men denne morgen på Børsen ved parkeringspladsen, stod de 
altså, alle thorøhuse-mændene som havde været så heldige at se 6 
dags-løbet i et TV, og diskuterede de mange styrt. 

Jørgen Madsen, som lige kom omme fra sønnen der jo netop havde 
fået et TV, stod lidt og lyttede, og så udbrød han: ”Ja i drengens 
det nye fjernsyn, var der fa´en dans´me ingen der væltede.”…. 

 

SÅ KØRER SNAPSELAUGET IGEN TIL TYSKLAND 
 

Søndag d. 17 maj kl. 10.00, er Lene og bussen klar ved  
holdepladsen på Saltoftevej. 
 
Vi kører til en rasteplads tæt på den tyske grænse, hvor vi er ved 
11.30 tiden. Her spiser vi den medbragte mad og får en lille snaps. 
Så kører vi ned og handler i det tyske. 
På hjemturen stopper vi på en anden rasteplads og indtager kaffen, 
og hele turen koster 90,- incl. kaffe og kage,  
som skal betales til Lene i bussen. 
Tilmelding hos oldermanden 64714675 eller  
Hanne 64711008. 
 
Vi håber I er rigtig mange der vil tage med snapse-
lauget på denne tur. Vi byder på dristige smagsprø-
ver… 



 Hattrick for Thorøhuses Cabaret 
 
De har gjort det tre år i træk: 
- fyldt forsamlingshuset til og med sidste stol 
- leveret så strålende præstationer, at vi alle måtte op ad stolene og 
deltage i stående ovationer ved Cabaret’ ens slutning. 
En dybtfølt tak fra en inkarneret fan af Thorøhuse Troubaduerne og 
Barbershopkvartetten 
  
Årets højdepunkt i Gobio 
Der kommer mange dygtige mennesker og optræder i dejlige Gobio 
ved Norets begyndelse. Men det er noget helt særligt, når de lokale 
vover sig op på scenen.  
Risikoen for fejl, fiasko, pinlighed og blottelser er jo til stede, når det 
går løs. Så nerverne pumper godt med adrenalin ud i amatørkroppe-
ne, og lettelsen og den ægte glæde og stolthed er til at få øje på, 
når ”stjernerne” blander sig med os efter sidste klapsalve. 
Der har været en unik stemning ved alle tre Cabaret’ er – og ja, det 
må være dejligt at bo i Thorøhuse med sådanne talenter og sådan 
et publikum… 
 
Perler på snor 
Tony Christensen er Thorøhuses svar på Søren Dahl fra Cafe Hack. 
Han var igen god til at løsne stemningen og kæde de meget forskel-
lige numre sammen – og så magter han jo også selv at underholde 
med herlig sang og spil. 
Min musikalske bedømmelseskraft består af en ting: 
Jeg kan høre, om jeg kan li’ det. 
Og mest begejstret var jeg for Desertøren med Matilde Jørgensen – 
her blev øjenkrogen lidt fugtig – og Friheden flyver med Hanne 
Yderstræde. 
Desertøren blev fremført så smukt og enkelt, at det næppe kan gø-
res meget bedre af folk, der får stjernegager. Og Hanne Yderstræ-
des afslappede og dog så medrivende måde at fremføre Eva Mad-
sens vidunderlige Friheden Flyver, fik folk til at synge massivt og 
stemningsfyldt med på omkvædet. 
 
 

 



Fællessang – ja tak 
Bent Bach Sørensens Seemann samt hans forsang til fællessangene 
var andre højdepunkter, hvor den mest maskuline stemme i kommu-
nen brillerede på smukkeste vis. 
Folk med forstand på musik og kvalitet fremhæver gang på gang Las-
se Jørgensens guitarspil samt Karen Bendtzens og Mathilde Jørgen-
sens sangtalenter. Det er ikke almindeligt, at et lille 200-sjæles sam-
fund som Thorøhuse rummer hele tre personer med ekstraordinære 
evner, fremhæver kendere. 
Udover at give os en særdeles smuk sangmæssig oplevelse via sin 
medvirken i Barbershopkvartetten – de sang så smukt flerstemmigt 
d’herrer Bent Bach Sørensen, Bjørn Bírkely, Bue Kristensen og Hans 
Christian Andersen - så glædede Bjørn Birkely os med Åbent Landskab 
og – sammen med sin kone, Hanne Yderstræde - et kært genhør med 
Kuling fra Nordvest 
Per Rye Petersen sad igen i sit hjørne og akkompagnerede så charme-
rende og dygtigt, at vi alle kan forstå, at uden ham går det ikke. 
 
Udgangsbøn 
Det var igen en så hyggelig, munter og smuk aften, at mine ord for 
udenforstående måske virker vildt overdrevne.  
Ikke desto mindre oplevede jeg – igen – aftenen som ovenfor beskre-
vet. Lys, lyd og den joviale servering og de billige priser gjorde ikke 
aftenen ringere.  
Tak og på forhåbentligt gensyn næste år. 
            Anker Lund 

   
   
   
  



Thorøhuse Bylaug `s generalforsamling   
d. 26-3-09. 

 
Formandsberetning  for 2008. 

 
Til indledning vil jeg gerne starte med at sige tak til forsamlings- 
Huset, fordi de igen har plads til os her i aften! Det er glædeligt at 
se den opbakning der i indeværende år har været til Bylauget. 
142 medlemmer fordelt på 84 husstande , jeg har et tal in mente 
på i alt 110 husstande, så det ca. 75 %. Fuld tilfredshed i 
bestyrelsen. Derfor vil jeg også benytte lejligheden til at byde de 
nye Thorøhusere velkommen. 

 
 Årets aktiviteter kan ikke undgå at være påvirket af, at så mange i 
det lille samfund gik bort i det forgangne år. 
Jeg ved også, at her mærker man virkeligt den nærhed der er til 
stede i det lille samfund og som virkelig varmer helt ind, når alt  
går den gale vej.Vi sender de efterladte de varmeste tanker. 

 
Af andre ting, vil jeg nævne det fine blomsterbed som er etableret 
på det grønne område, selv om tørken i foråret sved det hele af. 
Nu er der også flotte blomster rundt omkring. Det er resultatet af ” 
arbejdsgruppen for forskønnelse af Thorøhuse ”. 
Der er også kommet lidt nye stole og borde på området, idet 
bænken er forvist til badebroen. I den sammenhæng må der 
en bedre løsning til end det skafot der er, det pynter ikke , men 
det kræver en investering i nye materialer og knofedt,  og det hå-
ber jeg at de fremmødte har en kommentar til. 
Af øvrige spændende ting har vi helt klart ” Hughuset ” som 
kom i sving  efter sidste års generalforsamling, og efterfølgende 
med  en arbejdsgruppe, som fik samlet trådene og fik en 
chance for at erhverve Thorø`garageanlæg. Gruppen arbejder 
heldigvis ihærdigt på sagen endnu, og ideen må vi håbe på 
udmønter sig i et eller andet, men mere om det senere i aften. 

 
  



Energi Fyn er 2 gange blevet kontaktet, for at komme med et 
oplæg til en evt. tilslutning  af Thorøhuse , men der er ikke kommet 
svar endnu. 
Så vil jeg godt dele lidt roser ud til vores lille avis og dens redaktion 
og benytte lejligheden til at opfordre folk til at 
indlevere materiale til redaktionen. 

 
Kulturtilbudene mangler der heller ikke herude.Vi har fine  
Koncerter , jazz & sangaftner og alt sammen bør vi blive bedre 
til at støtte op om, ellers uddør det hen af vejen. 

 
Forsanlingshuset og Bylauget udgør sammen en borgergruppe, 
og har fået tildelt midler fra udviklingsrådet. De er ikke inde  
I Bylaugets regnskab, idet Forsamlingshuset forvalter dem og 
har dem på deres konto xxx kr. Det er penge som 
er mærket til alment velgørenhed, så gode forslag efterlyses 
Hvis der er nogle i blandt som har lyst og ide til at arbejde  
med en plan for udviklingen i Thorøhuse, er der midler at søge 
I Udviklingsrådet .  
 
Sluttelig vil jeg oplyse at strandrensningen  
er planlagt til 16 april kl. 1900. 
                                                                                              
         Tak. Niels 

 

Grundet pladsmangel i dette nummer, samt redaktørens tiltagen-
de alder og dermed dårlige hukommelse, vil regnskab fra bylaugets 
generalforsamling blive offentliggjort i næste nummer af  
Thorøhuse Posten. 
 
Hvis nogen skulle ønske at se regnskabet inden det næste nummer 
udkommer, kan der rettes henvendelse til mig, så vil jeg gerne maile 
det til de interesserede, eller lave et print. Tak 
 
         Redaktøren, Hanne   



Referat af den ordinære generalforsamling i Thorøhuse  
Bylaug torsdag d. 26.marts 2009. 
 
Spisning fra 18.30-19.30: der var 38, der var mødt frem 
til  den traditionelle wienerschnitzsel. Det var lidt færre end 
året før. Måske fordi vi havde flyttet generalforsamlingen fra 
fredag til torsdag. Det vil vi godt høre thorøhuserne om. 
20.00. generalforsamling. 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog som vanligt Otto 
Malmmose, Markledet. Han blev valgt. 
2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog sekretæren, Bolette 
Eggers, Skolebakken. Hun blev valgt. 
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. For-
manden, Niels Nielsen, Drejet, læste beretningen op. Den kan 
læses andetsteds i Thorøhuseposten. 
Kommentarer til beretningen:  
Hanne fra Fælleden fortæller om bredbånd, at der kommer en 
fremskudt central til efteråret i Thorøhuse. Carl Emil, Skole-
bakken, fortæller, at han er tilmeldt ø-nettet og har en mast 
stående i sin have. Man kan blive koblet på for 2500,00kr. pr. 
om året. 
Redaktøren af Thorøhuseposten, Hanne Yderstræde, Torø Hu-
se vej, gjorde opmærksom på strandrensning d. 16.april, da 
ingen havde husket at få det med i det sidste blad. Opsang til 
alle om at være mere aktive i bladet. 
Beretningen godkendt. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. Kassereren, 
Lilian Jensen, Markledet, gennemgik udgifter og indtægter og 
aktiver og passiver. Se regnskabet andetsteds i bladet. 
Kommentarer til regnskabet: Keld spurgte om det var et sær-
ligt år med så stort et underskud. Fortsætter det er kapitalen 
hurtigt væk. Svar: der har været ekstraordinære udgifter til 
huggehusets indvielse, blomsterløg overalt i Thorøhuse og 
sangaftener. Lise: har vi ikke fællespenge med forsamlingshu-
set til sangaftener? Bente: sangaftener må godt fortsætte. 
Svar: Niels fortæller, at bylauget sammen med forsamlingshu-
set udgør en borgergruppe, som har fået ca. 12.000,-kr., som 
netop skal bruges fx til aktiviteter som en sangaften.  



Forsamlingshuset har pengene stående på en konto og vi mangler 
at få pengene. 
 
Regnskabet godkendt. 
5. Forslag fra bestyrelsen. Huggehuset. 
Bolette begrunder kort at bylaugets bestyrelse foreslår, at Huggehu-
set laver deres egen forening, da bylaugets vedtægter ikke rummer 
mulighed for at købe huggehuset og at bestyrelsen synes at hugge-
husets ildsjæle skal have det økonomiske og juridiske ansvar selv. 
Palle Isaksen, Jacob gades Vej, talsmand for huggehusets styre-
gruppe, redegjorde for formålet med huggehuset, for det flotte re-
sultat med investeringsbeviserne, som var kommet op på 233.000,-
kr. Med de 142 medlemmer i bylauget skal de kun af med 50,-kr. 
pr. medlem ekstra. Et latterligt lille beløb. Han fortalte om advoka-
tens tidspres og ønskede en vejlendende afstemning. 
Keld mente, at Huggehuset hørte bedre hjemme under forsamlings-
husets forening. Carl Emil mente at de 50,-kr. langt fra rakte til. Per 
Vissøe, Fiskerstræde, mente at det ikke var kotume i Thorøhuse at 
lægge ”en ny forening” ind under andre foreninger.  De 3 forenin-
ger: Forsamlingshuset, Bylauget, Vindmøllelauget trivedes fint. Han-
ne fortalte, at forsamlingshuset ikke ville have Huggehuset med. 
Bente mente, at det ikke var bestyrelsen, der alene bestemte det. 
Gunnar mente ikke der var brug for flere foreninger. Lilian spurgte 
hvorfor det ikke var bragt op på forsamlingshusets generalforsam-
ling. Henrik fra styregruppen mente det var sværere at søge fonde 
ved at være med i forsamlingshuset, da dette blev betragtet som 
erhverv. Han gjorde rede for huggehusets grundomkostninger. Ben-
te undrede sig over at der ikke var en eneste fra styregruppen med 
til forsamlingshusets generalforsamling. Jørgen fra styregruppen 
fortalte, at der ikke var ejendomsskat på huggehuset. Margrethe 
bad Bolette berette om telefonsamtalen med Huggehusets ejer Lars 
Fabricius fra Københavns Lærerforenings Kolonier og ville høre om 
styregruppens kardinalpunkt om de 7m2, som ejer ville have i huset 
Bolette havde en lang udredning om telefonsamtalen som styre-
gruppen havde bedt hende om efter dennes investormøde om søn-
dagen inden bylaugets generalforsamling. Lars F. havde god tid til 
salget og ville forlænge det til ultimo maj 2009. Han havde sat en 
arkitekt til at tegne rummet med de 7m2 med glasdør ud 
til  Barkegyden.  



Og da flere fra styregruppen på investormødet havde netop disse 
7m2 inde i huset som kardinalpunkt, mente hun at dette problem 
burde løses før man gik videre med køb af huset og evt. ændring af 
bylaugets vedtægter ved en ekstraordinær generalforsamling. Hun 
mente også at det var urealistisk at regne med 142 medlemmer af 
bylauget, hvis de skulle betale det realistiske beløb på 100-150kr. 
ekstra i kontingent. Hun syntes det var en kanon ide med huggehu-
set, men at ildsjælene skulle lave deres egen forening og den skulle 
nok vokse med tiden. Man skal have ansvar for det man har hæn-
derne i. 
Palle svarede, at det var godt at få det hele på bordet. Han mente 
at de 7m2 kunne forhandles med Lars F. Der måtte kunne findes en 
løsning. Han havde bevidst trukket kontakten til Lars F. Han mente 
at 3 girokort til thorøhuserne ville forringe indtægterne. Huggehuset 
skulle ikke lave sangaftener, men fx en badebro, reparation af båd-
motor eller noget helt andet. Man skulle mødes i huggehuset. Vi kø-
ber en garage og renoverer den langsomt. Vinduer og tag trænger. 
Vi skal skabe indtægter til en årlig driftudgift på 6000,- til 12.000,-
kr. 
Hilmer, Skolebakken, syntes at skrækscenariet var, at der kun var 
24 beboere i Thorøhuse, der havde meldt sig som investorer og 
brugere af Huggehuset. Hvis der havde været større interesse fra 
bylaugets 142 medlemmer, havde de vel meldt sig ind i huggehus-
gruppen. Bolette, som har kendt Lars F. i mange år, mente at han 
ville have sine 7m2. Elsebeth mente at selv om kun 24 ville betale 
ville mange bruge det. Jørgen Overgaard konstaterede, at der var 
24 husstande  til huggehuset og de 142 medlemmer i bylauget re-
præsenterede 84 husstande. Henrik fra styregruppen, ville have dia-
log med lærerforeningen. Den tilsynsførende Jeppe var imødekom-
mende. Preben fra styregruppen havde snakket med Jeppe. Han var 
imødekommende, men ville holdes udenfor afgørelsen om de 7 m2. 
Palle  Jensen syntes at 24 brugere var for lidt. Hanne Y spurgte om 
det var korrekt forstået, at det krævede en ekstraordinær general-
forsamling. Keld konkluderede, at der ikke endnu var nogen, der 
syntes det var en dårlig ide med huggehuset, men hvorfor ikke lave 
sin egen forening. Var det frygt for at lave sin egen forening. Henrik 
fra styregruppen sagde, at det ikke var frygt, men lyst til at arbejde 
sammen med andre.  



Palle Isaksen mente det var nye tilbud til bylauget at huggehuset 
kunne have sit eget udvalg under bylauget. Vivian mente, at der al-
drig havde været konkurrence mellem foreningerne i Thorøhuse, 
men samarbejde. Lise mente at et fælleshus var fællesskab. 24 hus-
stande køber det og søger fonde. Bolette: derfor egen forening. 
Vejledende afstemning: dirigenten påpegede, at det havde været en 
god debat. At huggehuset ikke kommer ind under bylaugets formåls-
paragraf og at den vejlendede afstemning opfordrede bylaygets be-
styrelse til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 
kun vedtægtsændring på dagsordenen. 
For forslaget: 15 
Imod forslaget: 19 
Lille flertal for ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsam-
ling. 
Palle Isaksen: demokratiet taler, vi indkalder ikke. 
6. Forslag fra medlemmerne. Ingen. 
7. Valg af bestyrelse. Bolette Eggers, Margrethe Vestergaard og Tony 
Christensen blev genvalgt. Brian Myntmann og Henrik Ullum blev 
valgt til suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Otto Malmmose blev valgt til 
revisor og Bente Hyldgård til revisorsuppleant. 
9. Fastsættelse af kontingent. Fortsat 75,-kr. pr. medlem. 
10. evt. Jørgen  Jensen ønskede  et budget med i regnskabet. Bente 
ønskede en container til blandet affald. Svar: det koster 10.000,-kr. 
Vivian henviste til bylaugets §2 med bevaring af naturværdierne om-
kring Thorøhuse. En gummiged havde massakreret stranden når den 
kører sten til Thorø. Bad  bestyrelsen kontakte naturklagenævnet. 
( dagen efter henvendte bylauget sig til Assens Kommune, som sag-
de  at arbejdet ophørte dagen efter). Jørgen Jensen mente, at besty-
relsen skulle indgive en klage. Bjørn trækker sig som tovholder til 
badebroen. Han vil gerne være aktiv. Keld fortæller, at stranden er 
privatejet og at entreprenøren af kystsikringen på Thorø  plejer at 
rette sine kørespor op inden han slutter sit arbejde. Bente påpegede 
trafikken på Jacob gades Vej om sommeren. Ingen mulighed for am-
bulance. Må tages op igen. Palle fortalte at hjemmehjælperne kører 
for stærkt. 
Hermed sluttede en rigtig god generalforsamling med en rigtig god 
debat og kaffen og lagkagerne var der stadig mere af. 
        Referent: Bolette Eggers. 
 

 



Investormøde 22. marts vedr. Huggehuset 
 

Arbejdsgruppen har anmodet interesserede borgere om at aflevere 
et grønt Tegningsbevis som en skriftlig tilkendegivelse af, at de bak-
ker op om Huggehus-projektet og købet af Thorøgyden 1.  
 
Kr. 233.500 indsamlet 
I alt 24 borgere bakker op. Enten som medlem og/eller med et øko-
nomisk bidrag. Enten som en gave eller ved tilsagn om at købe et 
antal investeringsbeviser a kr. 2.500,-. I alt er der pr. 22. marts gi-
vet tilsagn om kr. 233.500,-. 
 
Et investeringsbevis er reelt et rente- og afdragsfrit lån, hvor man 
kun får sin ”investering” tilbage, hvis vi en dag bliver meget rige og 
kan udlodde penge – eller hvis vi om nogle år vælger at opgive pro-
jektet og sælger huset igen.  
 
Arbejdsgruppen inviterede disse 24 borgere til møde i Forsamlings-
huset den 22. marts for at drøfte følgende vigtige spørgsmål: 

er 24 nok til at gå videre og gennemføre købet? 
er det OK, at vi finansierer resten via en kassekredit? 
er alle 24 med på dette grundlag? 
skal vi være en forening under Bylauget eller en selvstændig for-

ening? 
 
100% tilslutning  
Der var 18 af de 24 aktive interesserede mødt frem. Der var blandt 
disse 100% tilslutning til at gå videre med projektet.  
 
Der var accept af, at vi finansierer det manglende og får gennem-
ført købet nu. Så må vi se, hvordan vi skaffer resten hen over det 
næste års tid eller 2, men det er nu vi har et tilbud om at købe hu-
set.  
 
Det har arbejdsgruppen taget til efterretning og arbejder nu frem 
mod at få en endelig aftale med sælger på plads, hvorefter der ind-
kaldes til en stiftende generalforsamling – formentlig i løbet af maj 
måned. 
          Palle Isaksen 



Bylauget eller selvstændig forening? 
Der var en bred tilslutning til, at vi på Bylaugets generalforsamling 
skulle invitere til et samarbejde og blive en forening under Bylauget 
– ligesom når en Idrætsforening har selvstændige foreninger for      
sine forskellige aktiviteter..  
 
De interesserede bakkede op om holdningen til, at huset skal være 
”byens hus”, og da vi anser Bylauget for at være ”byens forening” 
hører det naturligt hjemme der.   
 
Efterfølgende har vi på Bylaugets generalforsamling haft en god og 
konstruktiv debat samt en vejledende afstemning om, hvorvidt Hug-
gehuset skal være indeholdt i Bylauget. Her valgte et flertal af de 
fremmødte medlemmer at følge bestyrelsens indstilling om, at Hug-
gehuset bør ligge i en selvstændig forening. 

 

Huggehuset – ca. 7 m² til sælger 
Kolonierne, som ejer Thorøgyden 1, har tilbudt os at købe denne 
bygning med den klausul, at de ønsker ret til at disponere over ”ca. 
7 m²”.  
 
Sælger har i første omgang ønsket at indrette et rum inde i huset 
og få lavet egen indgang til dette rum, hvor et af vinduerne er på 
nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen og de interesserede borgere 
er enige om, at der skal findes en anden løsning, som opfylder sæl-
gers krav. Ellers skal vi ikke købe huset! 
 
Vi forhandler med sælger om det. De fastholder deres krav, men er 
også villige til at se på konkrete forslag til anden løsning. 
 
Aktuelt arbejder vi på at etablere et ”baghus”, som opfylder dette 
pladskrav. Når tegning er færdig vil det blive forelagt sælger.  
 
Det kunne være en god idé, at bygge et pænt lille hus et andet sted 
i byen. Er der nogen, som har 10 m² jord, som der må bygges på, 
ud til offentlig vej, som de vil sælge?  
 
Eller en lille garage eller havehus, som de vil sælge? 
Gode forslag modtages gerne.     Palle Isaksen 



 
 
Deltagere: Preben Hansen – Palle Isaksen - Uffe Pihl  – Jørgen Jensen – Henrik 

Ullum 
 
Fraværende: Henning Weber - Finn Nancke - Lise Arnecke 

Ver. 1 
Andre deltagere: ingen       1. marts 2009 
 
Palle bød velkommen og redegjorde for de fraværendes holdninger til projektet. 
 
Husstandsomdelingen af Tegningsbeviser gav kun 3 nye investorer og 10.000,-, 
men en tidl. investor øgede sit bidrag med 25.000,-. Dermed er det samlede 
tilsagn pr. dato på kr. 228.500 fordelt på 20 investorer/gaveydere. 
 
Mødet formede sig herefter om emnet: Er der tilstrækkelig stor opbakning 
til projektet?  Konklusionerne blev følgende: 
 
Der indkaldes til et investor-møde med personligt brev til de 20, som har gi-
vet tilsagn, for at få deres holdning til at gå videre. 
Bylauget kontaktes på ny for at få bestyrelsens holdning til at stå som ejer. 
Vi vil tilbyde, at en repræsentant for Styregruppen evt. deltager i Bylaugets be-
styrelsesmøde (Jørgen eller evt. Palle). 
Enighed om, at det er vigtigt, at der er opbakning i byen bag projektet. 
Det kunne en accept fra Bylaugets bestyrelse og bekræftelse på deres General-
forsamling være et klart udtryk for. 
Styregruppen var enige om, at projektet stort set er risikofrit – også selv om 
man om 1-2 år må opgive og sælge huset igen. 
Med Bylauget som ejer 
 
• vil et overskud ved evt. salg af huset gå i Bylaugets kasse, når alt var be-

talt  
• vil der evt. kunne opkræves kontingent fra alle Bylaugets medlemmer, og 

dermed blive et årligt kontingent på 100-150,- ekstra til Bylauget. 
 - vil det få et yderligere formål og dermed en stærkere position, behov og 
   aktivitet for denne forening, idet Bylaugets oprindelige grundlag (geneta-
   blering af sejlrenden mellem Fyn og Torø) må anses som utopi  
 - vil det få en stærkere forankring med deres ”eget” hus (klubhus) 
 - der skal stilles forslag om en vedtægtsændring af Bylaugets formålspara-
   graf til deres Generalforsamling – enten af bestyrelsen eller fra Styregrup-
   pen 
 - vi ser huset som en aktivitet under Bylauget med egen bestyrelse, ved
   tægter og særskilt regnskab 

 
 

 



 
 

        

 
Der afventes en tilbagemelding fra Bylaugets bestyrelse, inden der afholdes 
investor-møde. 
 
Investor-møde. 
Formålet med dette møde er,  
 
• at sikre, at der er fortsat opbakning fra de, som har givet skriftligt til-

sagn, set i lyset af at tilsagnene er fra så beskeden en kreds 
(Styregruppens medlemmer nævnte ”over 30” og en anden ”mindst 40” 
som deres tidl. forventninger til antallet) 

• at få opbakning til ovennævnte løsning med Bylauget som ejer 
• at få investorerne til aktivt at bakke op og møde op på Bylaugets gene-

ralforsamling og stemme forslaget igenne 
• at Styregruppen igangsætter indbetaling af de beløb, som der er givet 

tilsagn om på en deponeringskonto i banken 
• at afklare projektets skæbne, hvis forslaget nedstemmes i Bylauget 
 - enten at etablere en selvstændig forening for projektet 
 - eller at projektet opgives 
• Styregruppen kan ikke underskrive aftalen om et køb, inden følgende er 

bragt på plads: 
 - at der er indbetalt penge, som samtidig er sikkerhed for en kassekredit 
   til finansiering af restbeløbet 
 - at ejer-forholdet til huset er afklaret 
 - de vedtægtsmæssige forhold er på plads 
 - hvem kan underskrive og forpligte  
 
Styregruppen forpligter sig til at tilbagebetale de indbetalte (deponerede) be-
løb, hvis det af en eller anden grund mislykkes at købe huset med fradrag af 
evt. omkostninger. 
 
Accept af sælgers ”ret til ca. 7 m²” 
 
• Finn og Preben har set på muligheden for at bygge et mindre udhus og 

der er åbenbart accept fra Jeppe. 
• iflg. brev fra advokaten har sælger meddelt, at ”dette forhandles lokalt” 
• uklart, om der er lavet en tegning på sidstnævnte forslag, samt talt med 

Jørgen Overgaard om at få en forhåndstilkendegivelse fra kommunen 
herom 

• Palle foreslog, at vi fik et afslag i prisen mod at vi etablerer dette rum. 
Dels kan vi måske få tilskud til det, dels kan vi lave det med frivillig ar-
bejdskraft, så vi måske kunne få en økonomisk bedre løsning totalt set. 
Dette må forelægges sælger 

 



Kontakt til sælger og advokaten. 
 
• i mail fra advokaten 24. febr. er vor anmodning om ca. 2 mdr.s frist til at 

blive klar til et køb forelagt sælger. Han har besvaret således: ”Indholdet er 
taget til efterretning” 

 
• advokaten anmoder dog om en respons fra os i løbet af ”1 uge fra dato” 

 
 

Finansiering af restbeløbet 
 
• Jørgen bekræftede, at banken kan finansiere restbeløbet og der etableres en 

kassekredit, når han ved, hvem er ”låntager”. 
 
• banken vil opkræve pengene ved brev og oplysning om kontornummer 
 
• vi bør lægge hovederne i blød for at finde en advokat eller anden, som evt. 

kan lave skødet til en rimelig omkostning for os 
 
 
 

 
 

  
  

Med venlig hilsen. 
 

Palle Isaksen 
4017 4810 – pisa@pisa.dk 



Deltagere: Lise Arnecke  – Palle Isaksen– Jørgen Jensen – Henrik Ullum 
 
Fraværende: Finn Nancke - Preben Hansen - Uffe Pihl   
 
Andre deltagere: ingen      2. april.2009 
 
Mødet var indkaldt med det formål at forberede og tilrettelægge den stiften-
de general-forsamling. 
 
Debatten gik på 2 primære holdninger 
 
• skal vi have en afklaring på de 7 kvm. inden generalforsamlingen, som ved 

manglende løsning og aftale med sælger, jo vil gøre det overflødigt, da vi så 
frafalder at købe huset,  

Eller 
• skal vi etablere foreningen og få deponeret de penge, som der er givet til-

sagn om, som grundlag for at kunne forhandle med sælger om de 7 kvm. 
 
3 af de 4 foretrak det første alternativ. Vi besluttede, at vi ønsker en helt klar 
aftale om de 7 kvm. inden vi indkalder til stiftende generalforsamling, og 
før vi anmoder om indbetaling af pengene.  
Der blev bl.a. anført, at dette kunne bruges som argument over for sælger til at 
understrege, at det er vigtigt at vi får en sådan løsning.  
 
Vi besluttede, at vi skulle tilstræbe inden 1. maj at have løsning på de 7 kvm..  
 
Preben havde inden mødet oplyst, at han var i gang med at udarbejde et udkast til 
et baghus, som kunne forelægges sælger. Preben er i en travl periode jobmæssigt, 
men forventer inden påske at have en tegning klar.  
 
Der var bred interesse for, ved sælgers accept heraf, at vi skal prøve at få købspri-
sen ned og overtage opgaven med at lave baghuset med anvendelse af frivillig 
arbejdskraft. 
 
Vedtægter. 
 
Vi gennemgik vedtægterne og reviderede disse: 
 
• punkt 10 omkring tegningsregler og bestyrelsens mulighed for at begrænse 

kassererens   egenhændige dispositioner 
• et nyt punkt 11 vedr. køb, salg og belåning af fast ejendom og særligt vær-

difulde aktiver over 25.000,- 
• det tidl. punkt 11 bliver til punkt 12 (om voldgift) 
• tilretning af punkt 13, som opprioriterer gæld til banken, kreditforeninger og 

off. myndigheder, hvorved vi får billigere låneomkostninger 
 



Revideret udkast B vedlægges. 
 
Stemmeret ved evt. generalforsamling. 
 
Det er stifterne, som har indskudt penge, samt de, som har tegnet sig som kom-
mende medlemmer inden generalforsamlingen, som har stemmeret.  
Efterfølgende vil det kun være kontingent-betalende medlemmer, som har stemme-
ret 
 
Økonomi 
 
Der skal forelægges et budget samt forslag til kontingent ved evt. stiftende general-
forsamling. 
 
Øvrigt. 
 
Der er ikke kommet yderligere tilsagn fra nye investorer.  
 
Der var enighed om, at kontakten til sælger skal gå via formanden fremover.  
Lars Fabricius har ikke bekræftet den mail, som er afsendt som opfølgning på Palles 
samtale med ham i fredags. Palle har i dag anmodet om en bekræftelse på, at han 
har modtaget mail’en – uden svar. Palle følge op på dette. 
 
Alternative løsninger end baghuset – f. eks. at opsætte en skurvogn på P-
pladsen ved indkørselen til Fiskemaen eller bygge et lille hus der – eller andre gode 
løsninger – var der positiv holdning til, men troen på, at få lov til at bygge, var lille.  
Iflg. Jørgen er det Saltofte-bøndernes areal såvel P-pladsen som området omkring 
P-pladsen.  
 
Det bør dog overvejes fortsat, om der kunne være andre løsninger – evt. at nogen 
vil stille et areal på 10 kvm. til rådighed for at bygge et hus i stedet for baghuset. 
Forslag modtages med mere end kyshånd.  
 
  

Med venlig hilsen. 
 

Palle Isaksen 
4017 4810 – pisa@pisa.dk 

 

 

 

 



OLIEUDSLIP: 
 
Søndag d. 24.3 var vi nogle beboere, der med bekymring så et  
lag olie strømme ud i Nordet. 
Da det ikke kunne konstateres hvor det kom fra, hvorvidt det  
ville ophøre, kontaktede Pernille resolut Falck. 
 
Det var imponerende og dejligt at se, hvor hurtigt og  
ansvarsfuldt Falck reagerede på sådan en henvendelse. 
I løbet af kort tid var de der med 3 biler. 
Der blev udtaget vandprøver og man konstaterede, at olielaget  
var så tyndt, at det ikke ville forvolde skade, men fordampe af  
sig selv. 
        Margrethe Vestergaard. 
        Jacob Gades Vej  

 

 
 
 
 

SÆLGES: 
 

1 stk. 3 pers. sofa, samt 1 stk.  2 pers. sofa, i  mønstret stof, 
grøn, gul og bordeaux. 1000,- 
 
4 Bali-stole, 300,- 
 
Lamper, porcelæn, pynteting osv. Kan ses hos Karin og Niels på  
Drejet 4. 
 
Karin kan kontaktes på tlf. 28779091 

SANKT HANS FEST I THORØHUSE  
FORSAMLINGSHUS  

Fredag d. 19. juni kl. 18.00  
 
Der serveres helstegt gris. Pris 75 kr. pr. kuvert.  
Nærmere detaljer ang. tilmelding annonceres ved opslag på pæle-
ne og i skabet på forsamlingshuset.  
           Jeppe 



Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse 
Forsamlingshus  

fredag d. 20. feb. 2009. 
 

 
1. Valg af dirigent.   
   Jørgen Overgaard  blev valgt. 
 
   Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
   indvarslet. 
 
2. Formandens beretning.  
   Formanden oplæste sin beretning, der blev god- 
   kendt. 
 
   Det havde været et roligt år. Der havde været 23 
   udlejninger til medlemmer og 35 til ikke medlem- 
   mer. Der havde været afholdt 3 jazzarrangemen- 
   ter, 1 kabaret og  4 folkemusikkoncerter. I marts 
   måned besluttede bestyrelse at hæve lejen til 1.800 
   kr. for ikke medlemmer + rengøring 400 kr. Der  
   havde været det sædvanlige vedligehold hen over 
   året. Bl.a. opsat udendørs askebægre og el. papir- 
   holdere på toiletterne. Der er planlagt nyt gulv og  
   anretterkøkken i 2009. Udlejningen således sus- 
   penderet i aug., sept. og oktober måned. 
 
    
3. Forelæggelse af regnskab.  
   Kassereren gennemgik regnskabet, der blev god- 
   kendt. 
 
3a. Forsat opretholdelse af  byggekredit/ lånemulighed på 150.000 
kr. 
 



   Kassereren fremlagde spørgsmålet for generalfor-
   samlingen, der ikke havde indvendinger. 
       
   Regnskabet omdelt i kopi. 
 
4.Indkomne forslag.   
   Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, således 
   der af vedtægterne kommer til at fremgå, at fore- 
   ningens midler ved et evt. salg af forsamlingshu- 
   set skal gå til almennyttige formål. Forslaget skal 
   vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, 
   som der vil blive indkaldt til snarest. 
 
   Der var fremkommet et forslag fra generalfor- 
   samlingen om, at rygning i garderoben forbydes. 
   Taget til efterretning. Den alm. lov skal overhol- 
   des. 
 
   Forslag om at indskud ved indmeldelse i forenin- 
   gen annulleres. Foreslået at der i vedtægterne  
   bestemmes at der ved indmeldelse betales 0 kr. i 
   indskud. Dermed ingen ændring af vedtægterne. 
 
5. Valg af bestyrelse.   
   John Jensen – genvalgt. 
   Finn Nielsen – genvalgt. 
   Ole Nielsen – genvalgt. 
    
   Eva Christensen genvalgt. (suppleant). 
 
Valg af revisorer   
   Kurt Petersen og Birte Hansen – begge genvalgt. 
 
Valg af revisorsuppleant  
   Ulla Rønn – valgt. 
 



 
 
    

 

 

 
6. Eventuelt. Spørgsmål fra generalforsamlingen om hvor  
   meget foreningen mister ved at suspendere udlej-
   ningen aug., sept. og okt. 
 
   Spørgsmål fra generalforsamlingen om ikke besty- 
   relsen var interesseret i noget mere hjælp fra med- 
   lemmerne. Eks. ifb. med gulvrenoveringen. 
 
   Forslag om at benytte ”thorøhuse-posten” noget  
   mere til eks. henvendelser fra bestyrelsen om 
   hjælp til div. projekter/arbejder. 
 
   Forslag fra generalforsamlingen om ophør af flas- 
   ke container systemet. Indtægten for lille i forhold 
   til besværet. 
 
   Forslag om at få den kommunale flaskecontainer 
   tilbage til p-pladsen, hvor den stod tidligere. 
 
   Anmodning fra generalforsamlingen om at rabat- 
   ordningen ved leje af huset for medlemmer skit-
   seres i ”thorøhuse-posten”. 
 
   Formanden takkede endelig generalforsamlingen 
   for god ro og orden, hvorefter der blev serveret 
   gule ærter. 

       
     Jeppe 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne af cabaret-holdet, overrækker Tony ny-indkøbte  
trådløse mikrofoner til forsamlingshuset, til glæde for alle  
husets brugere. 



Referat fra den ekstraordinære generalfor-
samling i Thorøhuse Forsamlingshus tirsdag 

d. 3. marts 2009. 
 

1. Valg af dirigent.   
   Jørgen Overgaard blev valgt. 
 
   Der var mødt 11 medlemmer. Herudover 6 fra 
   bestyrelsen. 
 
   Konstaterede herefter, at generalforsamlingen var 
   lovligt indvarslet. 
 
2. Formandens beretning.  
   Formanden redegjorde herefter kort for anlednin- 
   gen til den ekstraordinære generalforsamling. 
    
   Ændring af vedtægterne. Forslaget oplæst. 
 
3. Forslag:     
    ”I tilfælde af salg af forsamlingshuset 
   skal foreningens midler gå til almennyttige  
   formål”. 
 
   Tillæg til § 3 ang. indskud. 
 
   ”Indskud fastsættes på den ordinære general- 
   forsamling”. 
 
   Begge forslag blev vedtaget ved afstemning. 
   Samtlige stemmer for forslagene. 
 
 
 
   Formanden takkede herefter for god ro og orden. 
 
 
           Jeppe. 



FRA GULE ÆRTER TIL RØGFYLDTE ÆRMER…. 
 
Som sædvanligt var der et flot fremmøde, og i køkkenet var der gang i 
de  Gule ærter. Dog var der en ny medhjælper omkring gryderne, idet 
den  ellers dygtige ”kok” Mogens Andersen, som gennem mange år 
har forestået de ”Gule ærter” i forsamlingshuset, har ønsket at gå af, 
og  derfor er blevet afløst af ”Johnny” fra forsamlingshuset. 
 
Stor tak til ”Mogens Andersen for de mange gode kulinariske oplevel-
ser i forsamlingshuset, og lad det være sagt, de Gule ærter lod intet 
tilbage, selvom der var en ny medhjælp på, de var fortrinlige. 
 
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, dog var et punkt fra et  
medlem i salen, årsag til en del postyr, nemlig omkring rygning i gar-
deroben. Det endte dog i al fordragelighed, og det blev vedtaget, at 
der ikke ryges mere i garderoben af hensyn til røglugt i overtøjet. 
 
Formanden ønskede en vedtægtsændring til forsamlingshusets forret-
nings orden, og det blev vedtaget at indkalde til en ekstraordinær ge-
neralforsamling  3 marts. med henblik på vedtagelse af vedtægt æn-
dringerne. 
 
På den lovligt indkaldte ekstraordinære  Generalforsamling, var det 
flotte fremmøde man ellers er vant til, skrumpet ind til sølle 11 perso-
ner ( men der var heller ikke  ”Gule ærter”) 
De 11 fremmødte medlemmer kunne således enstemmigt vedtage de 
nye vedtægtsændringer  (se  ref.  andet sted i bladet) 
                                                                 
 
        Thorøhusepostens  udsendte  
        Tony      



BYENS TULIPANER…. 
 
I disse dage bliver alle budt velkommen til Thorø Huse af lysende 
gule påskeliljer ved vejskiltene. 
Blomsterne er et signal om, at her er trives fællesskabet. 
En flok af byens kvinder mødtes en forårsaften for at så frø og læg-
ge løg til alles glæde. 
Ikke kun Thorøhuserne, men også de mange besøgende der 
”vendte” parkeringspladsen i påskedagene nød synet – nogle blev 
oven i købet fotograferet med blomsterne som baggrund. 
Et barn  plukkede et par stykker, som hun lod sejle med strømmen 
under broen ! 
Nu er det spændende om tørken sidste år har ødelagt frøene, ellers 
kan vi glæde os til sommerblomster i år. 
 
Tak for en hyggelig tur gennem byen til blomsterpigerne, 
og for Bylaugets sponsorat ! 
 
 
 
Venlig hilsen 
Lise Arnecke , Drejet 1 



SANGAFTEN    I   FORSAMLINGSHUSET 
 
Så forsøgte vi os endnu en gang med at lave en ”SANGAFTEN” i vo-
res  hyggelige forsamlingshus, som på alle måder netop lægger op til 
at mennesker mødes og synger. 
 
Det var positivt, at en del flere end sidst var mødt op for at synge 
sammen, nemlig omkring 3o sangglade  mennesker  ( dog ikke alle 
fra Thorøhuse). 
 
Assens marineforening var mødt op med sit mandskor, og gav prøver 
på deres sang-kunnen, med stort bifald fra hele salen. 
 
Duoen ”ØST  WEST ” sørgede for en god og festlig afvikling af sang-
aftenen, og efter et par timers sang og underholdning, kunne denne 
”Sangaften” slutte med ”Sku gammelt venskab rent forgå” 
 
Så kære ”Thorøhusere”,  tag nu og kom ned  i forsamlingshuset og 
syng jer glade, vi vil så gerne se jer.  
Kig på lygtepælene og se plakaterne, eller læs om det i Thorøhuse 
Posten, når vi en gang i efteråret atter laver en ”Sangaften”, som i 
øvrigt er sponseret af jeres lokale ”BYLAUG”.  
 
På gensyn . 
          ” Sangglade ”    
               Tony 
                                                                                   

      
 
 
 



Jazz  i  forsamlingshuset... 
 
Fredag den 3 April  var der sæson afslutning  på VINTERJAZZ i  vo-
res forsamlingshus. 
Denne 7 sæson blev atter en forrygende sæson, og vi fik sat et 
godt  aftryk  for denne afslutning. 
Det var ” Mississippi  Stompers” som spillede helt op til deres bed-
ste, hvad  man også kunne se på dansegulvet, og der var en rigtig 
god forårs-stemning blandt publikum, som jo også havde veder-
kvæget sig  med ”Dortes” lækre mad, (  tarteletter og  flæskesteg-
samt kaffe) 
Så nu begynder vi at forberede den næste 8 sæson med god traditi-
onel jazz. 
Vi siger tak til alle jer trofaste jazz folk, som gennem sæsonen har 
mødt op og støttet vores bestræbelser for at udbrede og højne 
kendskabet til den livsglade musik som jazz  jo er, og ser frem til at 
møde jer igen i den nye sæson, tak for i år. 
 
                                                        Stooooooor   jazzhilsen 
 
                                                               Tony, samt  forsamlingshuset 
 
 
 

 

 

 

 



”Gammelodde”   
 
Dette er første af flere indlæg om ”Gammelodde”, idet der er man-
ge spændende ting at fortælle fra denne 
begrænsede lokalitet; ”Odden” er en selvstændig matrikel 1b. 
Thorø Ø, Kjærum Sogn med et areal på 3038 m². 
 
Navnet ”Gammelodde” er ikke så gammelt, selv om odden har ek-
sisteret i nogle årtusinder, idet ”Nyodde” er dannet mellem 1946 
og 1960, og først derefter har ”Odden” fået tilnavnet 
”Gammel”. 
Beviset for at ”Odden” er skabt for mange år siden er, at der er 
registreret en undersøisk boplads fra yngste periode af Jægersten-
alderen med Ertebøllekultur d.v.s. fra ca. 6.000 til 
4.000 år f. Kr. beliggende på nordsiden af odden på 2–3 m. vand 
strækkende sig fra Fiskerhytten til Skovhytten. 
Grunden til beliggenheden af bopladsen på denne dybde er, at 
Danmark meget langsomt 
vipper over en akse, der går fra Nissum Bredning i nordvest til 
Nordsjælland i øst, idet 
denne proces startede da isen trak sig tilbage nordøst for denne 
akse, her lå for 
10 – 12.000 år siden en iskappe på ca. 2 – 3 km. tykkelse over 
denne del af Danmark. 
Da isen smeltede og den enorme vægt forsvandt nordøst for om-
talte akse, begyndte landet 
sydvest herfor at synke, i Thorø-området har det betydet at landet 
siden da har sænket sig ca. 
8 cm.pr.100 år. Bopladserne fra omtalte periode befinder sig på 6 
– 8 m. vand i det Sydfynske Øhav, der har den maksimale sænk-
ning, denne sænkning udligner sig mod Nordtyskland. 
På gamle kort der er tilgængelige, findes ”Odden” angivet, således 
på Videnskabernes Selskabs kort fra 1774, det første mere nøjagti-
ge kort er matrikelkortet over Kjærum sogn fra 1830 samt matri-
kelkortene fra 1854 og 1872. 
Thorø har haft mange skiftende ejere bl.a. Staten, hvor der var an-
sat fæstere til at drive landbruget.  



I 1905 sælger Staten Thorø til privat eje ved en auktion, hvor budet 
gik på kr. 21.000, som er 1.277.500 nutidskroner. 
Ved denne lejlighed blev ”Odden” udmatrikuleret fra 1a. Thorø Ø, 
Kjærum Sogn, til 1b. Thorø Ø, Kjærum Sogn, idet fiskerne fra Thorø-
huse havde vundet hævd på, at bruge ”Odden” som stejleplads. 
Matrikuleringen blev fremlagt i Baag Herreds Auktions….? (Ulæselig) 
28 Februar 1905 og tinglæst med deklarationen ” Med ret for Fisker-
ne i Thorøhuse til at foretage Landdragning 
af Baade og Tørring af Garn ”. 
Fra den tid eller tidligere stammer ”Fiskerhytten” eller ”Salonen”, 
som nu afdøde Erhardt Clausen, Willemoesmuseet kaldte den. 
”Fiskerhytten” havde fra tidernes morgen stråtag, der senere er skif-
tet til eternittag. 
Dens anvendelse vil jeg i et senere indlæg omtale. 
Af anløbsbroer har ”Gammelodde” haft 2, den ene blev etableret 
mellem år 1905 og 1925 beliggende på sydsiden i den østligste ende 
af ”Odden” og den anden etableret 1965 på nordsiden, umiddelbart 
nordøst for ”Fiskerhuset”, disse anløbsbroer er nu borte. 
 

 
 
Meget mere om dette i kommende numre – fortsættelse følger . . . .   
           
          Lokalhistoriker 
          Esben Brage 
 
 
           

” Fiskerhuset ” eller ” Salonen ” 
fotograferet efter 1930, her med 
stråtag og lynafleder samt hvor 
mindesmærket for 1’ verdenskrig 
og den engelske ubåd E 13 efter år 
1926 er brudt op og flyttet til øst-
gavlen for at give plads til Hotch-
kiss revolverende maskinkanon, der 
blev brugt til salutering, når Harald 
Plum og prominente gæster ankom 
til Thorø. 



    TELEFONLISTE  
       

    BYLAUGET: 
 

FORMAND:  NIELS NIELSEN      64714661 
KASSERER: LILLIAN JENSEN     62623721 
SEKRETÆR: BOLETTE EGGERS     64712674 
MEDLEM:  MARGRETHE VESTERGAARD   64713868 
MEDLEM:  TONY CHRISTENSEN     63710274 
SUPPLEANT:  BRIAN MYNTMANN     64712097 
 
FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET: 
www.thoroehuse.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAND:  PREBEN PETERSEN     64711751 
KASSERER:  JOHNNI JENSEN     64713651 
SEKRETÆR JEPPE NIELSEN      64711053 
MEDLEM:  PAULA LUND-JENSEN    35183609       
MEDLEM:  OLE NIELSEN      64711044 
MEDLEM:   FINN NIELSEN 
MEDLEM:   ANJA LARSEN      64713342 
SUPPLEANT:  EVA CHRISTENSEN     64712876 


