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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen
Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674,
mobil: 21442498
Mail: bolette.eggers@mail.dk
Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf:
64714400 Mobil: 40174810.
Mail: pisa@pisa.dk
Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil:
21470639.
Mail: joergeneeg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades
Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.
Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej
26. Mobil: 23906812.
Mail: lasselau@hotmail.com
Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades
Vej 23. Mobil: 61654640.
Mail: bhygaard@gmail.com
Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf:
64714661. Mobil:24232507.
Mail: nn@asyard.dk

Listen er
opdateret
maj 2015
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Redaktøren har ordet
Du sidder med et gratis blad i hænderne. Som danskere er vi alle meget glade for noget, der er billigt eller helst gratis. Hvem husker ikke fællesspisningen i forsamlingshuset sidste år, hvor vi stod i døren med penge klar, og så
fik vi beskeden: ”I dag er det gratis”! Det blev en god dag.
Gratisaviserne havde deres storhedstid for nogle år siden, nu er der kun få
tilbage. De fleste led bladdøden. Det sker ikke for Thorøhuse Posten. Frivillighed, tilskud til Thorøhuse Borgergruppe og gode annoncører gør det muligt at holde prisen på 0 kr. for læserne.
I dette nummer har vi fornøjelsen af at sige velkommen til tre nye annoncører: Vestfyns Tømmerforretning, J.P. Elforretning v. Stephan Lundgren og
Bøgeskov VVS har alle sagt ok til en lille annonce i T.P. Velkommen til de
nye og tak til dem, der fortsætter med at annoncere.
Og så er annoncerne spredt rundt i hele bladet denne gang i et håb om at gøre dem mere synlige.
Bjarne Toft Olsen

Thorøhuse Postens redaktør
Bjarne Toft Olsen
Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704
Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle
husstande i byen. Indlæg sendes til:
btols48@gmail.com
Deadline for næste nummer: 27. juli 2015
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig
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Le Tour de Thorøhuse
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TIRSDAGE
Så er det med at finde cyklerne frem, vi starter den 19. maj.
Vi ruller en times tid og nyder vores smukke natur i et meget moderat tempo.
Alle kan være guide på vores ture, så hvor kører vi hen?
Der er ingen tilmelding, men håber andre har lyst til denne
form for motion og hyggeligt samvær.
Ture starter ved Forsamlingshuset - kl. 19.00.

Ingen tur i

så prøver vi bare ugen efter.

OBS: Jeg har kaffen med til første tur

På forhåbentligt gensyn
Thorøhuse Bylaug/Lasse
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VVS – Ventilation – Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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Tålmodighed er en dyd – eller et filmholds trængsler. (Mine erindringer)
Som mange ved, ligger der i hundredvis af timers arbejde før et færdigt filmprodukt kan præsenteres.
Her er et af de mange eksempler beskrevet, hvordan en optagedag kan forløbe:
I Historisk team skulle vi i gang med at optage på Gammelodde den 15. september
2011, hvor Fiskerhytten,
Ankeret og Kanonen som objekter skulle indgå i dokumentarfilmen ’HARALD
PLUMs THORØ’.
Vejret var denne dag perfekt til optagelserne, høj himmel, sol og vindstille.
For at komme så langt vi kunne med vores tunge udstyr, var vi kørt ud på den anden side fiskerhusene,
hvorefter Jeppe / Thorø skulle tage over med hans firehjulstrækker for transport
ud til Gammelodde.
Det næste der skete var, at vi mødte Bolette Eggers, ’Olderkvinden’ for Thorøhuse
Bylaug, der var ude at motionere løvehunden ’Rolf’. Hun gav os en ordentlig
overhaling (fuldt berettiget), at det var dårlige signaler, vi sendte Thorøhuserne, at
vi tillod os disse friheder. Efter en diplomatisk og frugtbar samtale Bolette og
Suzanne Hestbæk imellem, fik vi en human forståelse for vores projekt, og vi kunne lettede fortsætte.
Vi fik stillet udstyret op, hvilket tager 30 – 60 min., - nu skulle vi endelig i gang.
Men i det samme brød der et veritabelt skyderi løs som en militærisk efterårsmanøvre.
Det var Hans Ole (den halve borgmester), der havde samlet Assens og omegns
samlede borgervæbning for at nedkæmpe de kornfede ænder, som Hans Ole havde
haft gående sommeren over i vådområderne mellem Nyhuse og Thorøhuse.
Skyderiet stilnede af efter en ½ times forløb, nu kunne vi endelig begynde optagelserne,
- men nej, en knallert uden udstødningsrør startede i Thorøhuse og satte kursen
mod storstaden Assens.
Den var tilsyneladende ikke tunet, så vi kunne lydmæssigt følge den hele vejen til
staden, hvilket tog en rum tid.
Nu skulle det være, men nej, nogle var ankommet med nogle megatunge objekter
til genbrugspladsen ved Nyhuse, hvor de blev dumpet i nogle stålcontainere med
nogle brag, der mindede om fjern kanontorden.
Endelig, men nej, - nu var de ænder, der ikke var faldet i første træfning begyndt
at vende tilbage til deres base, og et nyt skyderi startede, der dog på et tidspunkt
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ebbede ud, - det begyndte at lysne i øst, men så kom et højtflyvende jetfly, som sendte sine brummende lyde ud i verdensrummet ved passagen over Thorø, det fik da også en ende.
Så nu – nu – nu, nej, et lille fiskekutter nærmede sig med sit karakteristiske
TUK TUK TUK TUK akkompagneret af skrigende måger, der ventede en godbid, - nu måtte vi igen udskyde optagelser!
Vores cheffilmfotograf og tonemester Alan Ashton konstaterede tørt ’Det er en
etbenet (1 cylinder)
6 Hk. Marstal dieselmotor af ældre dato, den lyd kan vi godt leve med’.
Og der er dem, der hævder, at der er så stille ude på landet!
Det tragikomiske resultat viste sig senere ved, at min placering ved speakningen
i forholdet til objekterne var forkert (foran mig ser I / bag ved mig ser I), det var
en rigtig gang ØV – altså en ommer.
Det gjorde vi nogle måneder senere. Vi måtte tage optagelserne om, men det
havde den positive effekt, at Suzanne tog en smørekande med og fik smurt kanonen i dens ophæng, så det ikke peb, når vi drejede den.
Endvidere havde vi Arne Jensen med, som er vores ekspert udi kanoner, han fik
banket den sten ud, som nogen havde kilet fast i et af de fem 37 mm. kanonløb.
Der blev også tid til at træne replikkerne nogle ekstra gange, så optagelserne
’sad i kassen’ ved første hug.
Så når enden er god, bliver alting godt.
Esben Brage - Middelfart den 18. februar 2015

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030
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Forskønnelsesprisen 2015
Vi indkalder hermed forslag til, hvad og hvem, som I synes fortjener en
påskønnelse for at gøre Thorøhuse til en smukkere og skønnere by.
Enhver forbedring, forandring eller andet, som netop du synes er
smukt eller positivt, kan indstilles. Eneste krav er, at det skal være synligt fra vores veje eller stier, så det er noget, som alle kan glæde sig
over.
Vi håber at modtage mange forslag fra byens borgere. Skulle mange
foreslå det samme, vil det jo overbevise prisudvalget om, at dette er en
forskønnelse, som især fortjener årets pris.
Ring til os. Smid en seddel i vores postkasse med dit forslag. Send en
mail eller kontakt os, når vi mødes i byen eller andre steder. HUSK sidste frist for forslag er ultimo oktober 2015.
Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2 – tlf. 4089 1150
mail: pernillehede@hotmail.com
Bjørn Birkely, Jacob Gades Vej 21 – tlf. 2264 1391
mail: birkely@post7.tele.dk
Lasse Lauridsen, Jacob Gades Vej 26 – tlf. 2390 6812
mail: lasselau@hotmail.com
Prisen vil blive overrakt ved Bylaugets generalforsamling i marts 2016.
Mvh.
Bylau

9

Generalforsamling Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 27. feb.
2015.
Formandens Beretning.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til forsamlingshusets generalforsamling.
Året 2014 kunne vi begynde i et nyrenoveret forsamlingshus. Nyt tag og
nyt og større køkken.
2014 har budt på livlig aktivitet og en fantastisk støtte fra alle her i byen.
Vi er som bekendt privilegerede med den beliggenhed og det indbydende
forsamlingshus, vi har.
Der har i årets løb været 25 udlejninger til medlemmer og 20 udlejninger
til ikke-medlemmer.
Derudover har vi selv været værter ved en række forskellige arrangementer.
Fællesspisning har kørt som et fast indslag hver måned bortset fra sommerferien. Der er blevet lavet meget varieret mad og altid lækre menuer.
Deltagertallet har typisk været omkring 70, men sidste gang rundede vi 90
personer. Rigtig flot. Det er også værd at bemærke, at prisen har kunnet
holdes på 50 kr. for voksne og halv pris for børn. Andre steder koster det
typisk 60-75 kr.
Der har igen i år kørt hold med Sy og Strik og IT-undervisning til glæde
for de lokale. Vi takker Lars og Jytte for deres frivillige arbejde med dette.
Vi har afholdt 4 folkemusikkoncerter med spisning. I februar en dobbeltkoncert med 2 duoer, i maj Habadekuk, i september Jane & Shane og i
november Baltic Crossing. Alle koncerterne har sidste år til vores store
glæde givet et flot overskud til huset. Vi vil i den forbindelse gerne takke
Dorthe og Flemming for det store stykke arbejde, de har lagt i madlavning
til koncerterne.
I foråret 2014 afholdt vi brunch, som indvielse af vores køkken. Mange af
jer mødte op, og det blev en rigtig hyggelig formiddag.
Skt. Hans blev atter afholdt med helstegt svinekam og diverse tilbehør.
Det var en lidt kold aften, men bålet og stemningen var som sædvanlig
god.
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Midt på sommeren var der loppemarked. Måske er der nogle helt lokale, der kunne tænke sig at tage initiativ til noget tilsvarende kommende
sommer.
I september tog en gruppe af byens mænd initiativ til at rydde op på
Drejet. Der blev samlet metalskrot, og det indbragte en skrotpræmie på
3.100 kr., som de forærede forsamlingshuset. Tusind tak for det bidrag.
I efteråret afholdt vi Ålegilde. Det var en stor succes, hvor der blev
danset rigtig meget. Vi havde besøg af Kim Larsen kopi-bandet ”En
lille pose støj”. Det var en rigtig god aften med en god omsætning i baren. Og der blev et stort overskud til huset. Jeg kan i den forbindelse
oplyse, at ”En lille pose støj” kommer igen til næste ålegilde, der er
planlagt til lørdag den 24. oktober.
Vi har igen afholdt 3 bankospil i oktober. Her kunne vi godt have ønsket os et lidt flere deltagere. Det kunne knap løbe rundt.
Som sædvanligt har De Thorøhuse Spillemænd benyttet huset til øveaftener. Og de har med deres mange optrædener rundt omkring været
med til at placere os på landkortet.
Onsdagsklubben har afholdt deres hygge-eftermiddage med kortspil.
En af årets helt store succesoplevelser var Cabaret’en i november. Hanne og Bjørn kom med forslag om at starte Cabaret op igen. Inger og
Helge Lerche påtog sig jobbet som instruktører. Cabaret’en blev afholdt over 2 næsten udsolgte aftener. Jytte stod for bespisningen og fik
arrangeret en lækker cabaret-tallerken. Det var to uforglemmelige aftener. Tak til hele holdet bag. Efter Cabaret’en fik bestyrelsen overrakt et
overskud på 15.000 kr. af Cabaret-holdet. SÅ FLOT. Vi håber og forventer, der også bliver Cabaret igen i år.
Som sædvanligt afholdt vi Julestue. Den var ganske pænt besøgt, og der
var en god handel.
Juletræsfesten blev holdt som sædvanligt den 29. december. Bestyrelsen havde valgt at ændre lidt på konceptet, således at arrangementet
alene blev holdt om eftermiddagen, og at det var for alle. Shanty-koret
blev skiftet ud med Vestfynskoret, der sang nogle dejlige julesamler.
Julemanden kom forbi, og børnene fik spillet “slå 6’er”. Og som sædvanligt var der også amerikansk lotteri. Der har været nogle klager, som
vi selvfølgelig har taget til efterretning.
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Året sluttede med Nytårs-arrangement. Der var 25-26 deltagere, og vi
havde en sjov aften - og en del oprydning dagen efter.
Tak til Lisbeth for det praktiske arbejde med planlægning og afvikling
af festerne, besættelse af personale mv. En rutineret og professionel
håndtering, der gør, at vi nærmest ikke mærker til det i bestyrelsen.
Tak til Jytte for arbejdet med udlejningerne, fremvisninger af huset,
hjælp til kassererarbejdet osv.
Endelig vil jeg gerne takke Hans Henrik og Torsdagsholdet for deres
store og vigtige indsats med at holde udendørsarealerne i fin stand. De
har også påtaget sig forskellige indvendige gøremål, som rensning af
stole, påfyldning af salt- og peberbøsser, aftørring af lamper osv. osv.
Alt sammen med til, at vi har et pænt og præsentabelt forsamlingshus.
2014 har i det hele taget været et år med stor aktivitet og en god stemning både i og omkring vores forsamlingshus.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at fortsætte det arbejde, vi hidtil har
udført. Vi forsøger løbende at finde på nye interessante tiltag. Sidste
søndag holdt vi sammen med 16 andre forsamlingshuse i kommunen
åbent hus fra kl. 14-17, hvor lokale her fra byen atter troppede op for
at vise hvad der foregår i Thorøhuse.
I marts vil vi forsøge os med en ny aktivitet, vinsmagning, og senere
på året måske også øl-smagning. Allersenest er et medlem kommet
med forslag til et livredderkursus, som vi håber at gennemføre senere i
foråret.
I er alle velkomne til at komme med gode ideer og forslag til aktiviteter i vores allesammens forsamlingshus. Tak for ordet.
Formand, Anja Larsen.
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Sy og Strik holder afslutning mandag d. 18. maj. Vi
slutter af med smørrebrød og en ostemad. Husk tilmelding senest onsdag d. 13. maj til Jytte. Bemærk starttidspunktet er kl. 18. Vel mødt.
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Forfatteren Søren Ellemose har skrevet bogen ”Gullaschbaronen - dramaet
om Harald Plum”.
Bogen udgives til oktober i år på forlaget Gyldendal.

Foromtalen af bogen på Saxo.com lyder:
Gullaschbaronen - Dramaet om Harald Plum af Søren Ellemose er historien om
manden, der blev centrum for en af Danmarks største erhvervsskandaler.
Harald Plum blev kendt som gullaschbaron, da han under Første verdenskrig
forsynede tropperne med dåsemad. Mest kendt blev han dog nok for et af Danmarkshistoriens største svindelnumre. Plum skabte en koncern, men hans metoder var kriminelle, og i 1929 forelå der anklager om bedrageri, falsk regnskabsaflæggelse, udstedelse af falske obligationer m.m. Før sagen nåede for retten,
begik Harald Plum dog selvmord på sin private ø, Thorø.

Foto: Bjarne Toft
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Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse
Forsamlingshus fredag d. 27. feb. 2015.
1. Valg af dirigent.
Otto Malmmose blev foreslået og valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev oplæst og godkendt.
Knud Borgesen kommenterede beretningen med, at der er et ønske om at få flere
børnefamilier til byen, hvorfor han opfordrede til at afvikle juletræsarrangementet i
sin gamle form.
3. Forelæggelse af regnskab.
Dirigenten oplyste, at han havde haft et samråd med formanden inden generalforsamlingen, hvor det var blevet forklaret, at der grundet forskellige omstændigheder
pt. ikke forelå et regnskab, der kunne godkendes af revisionen.
Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet vil
blive fremlagt.
Der er ligeledes et forslag om ændring af vedtægterne, som også vil blive fremlagt
på den ekstraordinære generalforsamling.
Endelig kunne det konstateres, at ikke halvdelen af medlemmerne var til stede.
Palle Isaksen indvendte, at forslaget til vedtægtsændringer ikke var offentliggjort
ved indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dorthe Larsen mindede om, at momsregnskabet skal indsendes på mandag.
Bolette Eggers havde spørgsmål til hvor langt gælden var nedbragt i forhold til sidste år. Mente at have hørt, den var nedbragt betragteligt.
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Rasmus Dorph, kassereren, oplyste, at han var ked af, at regnskabet ikke forelå og at han
ikke havde formået dette. Han kunne oplyse, at gælden var blevet afdraget med 66000 kr.
om året. Restgælden var 108.000 kr. Der var modtaget en del tilskudspenge i 2014. Årets
overskud var 35000-40000 kr.
Forsamlingen accepterede, at vedtægtsændringerne behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægterne.
Kurt Pedersen gennemgik herefter forslaget på powerpoint.
Kurt oplyste, at han selv havde taget initiativet til ændringerne. Syntes, der var et behov for
en opdatering. Havde talt med John Pedersen og advokat Lars Pilgaard om det, således der
havde været juridisk bistand inde over.
Bestyrelsesmedlemmer kan drages til ansvar personligt. Det er svært, men det kan ske.
Praksis omkring indskud indført.
Kasserer kan antages uden at sidde i bestyrelsen. Ønskescenariet er, at kassereren sidder i
bestyrelsen. Forslag om, at der skal være et budget.
Ny bestemmelse ang. formandens pligter og ansvar.
Foreningen er partipolitisk neutral.
Eksklusion: Et medlem skal i givet fald underrettes skriftligt.
Kontingentrestance varsles skriftligt.
Generalforsamling skal varsles 3 uger før.
Forslag også formanden i hænde tidligere i forhold til nuværende bestemmelse.
Forslag om at der kan sidde 8 i bestyrelsen i stedet for 7.
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Valg af 1 eller 2 suppleanter.
Bestyrelsen: Ændringer omkring kassererens ansvar.
Formanden: Andre rettigheder (§ 9)
Ændringer omkring revision. Ikke videre nyt.
Herefter spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.
Jørgen Eeg Sørensen: Kan kassereren og formand ikke afgå samme år. Nej.
Palle Isaksen: Foreningsvedtægter er også en vejledning til bestyrelsen. Nogen af de nye
forslag er måske lidt for stramme i forhold til bestyrelsen. Har bestyrelsen tilstrækkeligt
mandat i hverdagen?
Generalforsamlingen vedtog, at forslaget nye vedtægter omdeles skriftligt inden afholdelse
af den ekstraordinære generalforsamling.
John Pedersen: Selvfølgelig skal forslag ud til medlemmerne inden en ekstraordinær generalforsamlingen. Der skal være ordentlig mulighed for at sætte sig ind i dem.
Jørgen Eeg Sørensen foreslog, at de lægges på nettet. Dette kan varsles på pælene.
Dirigenten foreslog, at ændringerne kan lægges på hjemmesiden.
Bente Hyldgaard: De skal omdeles. Ikke alle medlemmer har computer. Bestyrelsen indforstået med, at de skal omdeles.
Margrethe Vestergaard: Hvad hvis medlemmer har ændringsforslag. Der skal være en
deadline. Sendes til formanden. Det endelige forslag skal også offentliggøres.
John Pedersen: Der kan indsendes ændringsforslag til den udsendte vedtægtsændring.
Bolette Eggers: Fint med opfordring til ændringsforslag. Der kan altid stilles ændringsforslag på selve generalforsamlingen.
Carl Emil Rosenkjær: 6-7-8 bestyrelsesmedlemmer. Ulige eller lige antal medlemmer.
Kontingent? Der skal stå i vedtægterne, at kontingentrestanter ikke har stemmeret.
Palle Isaksen: I bylauget har man kun medlemskab, når man har betalt.
John Jensen: Medlemskabet følger året. Man har ikke stemmeret ved generalforsamlingen,
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hvis man ikke har betalt.
John Jensen: I forhold til forslagets § 10. Hvis kassereren ikke har bopæl i Thorøhuse, skal
han være medlem af foreningen.
Helge Lerche: Mente ikke, at det kan forlanges. Det undersøges.
Palle Isaksen: Frist vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling? Det er ok, fastslog
dirigenten.
Anja Larsen: Oplyste at foreningen har 154 medlemmer.
Dirigenten: Vi får form. 2 ekstraordinære generalforsamlinger jf. reglerne.
Ikke flere indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
Ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rasmus Dorph Bendtzen ønsker at udtræde. Finn
Nielsen på valg. Ønsker at fortsætte. Ole Nielsen på valg. Ønsker at fortsætte.
Bestyrelsen foreslog Ursela Nielsen som nyt medlem. Hun er villig til valg.
Ikke flere forslag.
Margrethe Vestergaard foreslog John Pedersen som medlem af bestyrelsen.
John Pedersen: Oplyste at han var villig til at gøre et stykke arbejde for foreningen, men ikke
at opstille i et kampvalg.
Ursela Nielsen blev herefter valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Finn Nielsen og Ole Nielsen blev herefter genvalgt til bestyrelsen.
Karin Hansen: Mente valget skulle ske på ekstraordinær generalforsamling.
Dirigenten fastslog, at det ikke gjaldt mht. valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleant eller suppleanter:
Det fremgår ikke præcist i de eksisterende vedtægter, hvor mange suppleanter, der kan være.
Der kan som nu kun vælges 1 suppleant. Eva Christensen modtager gerne genvalg. Der kan
vælges 2 suppleanter. John Pedersen kan vælges som suppleant nu. Der kan vælges 2 suppleanter nu.
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Forsamlingen valgte herefter John Pedersen og Eva Christensen som suppleanter.
Valg af revisorer: Kurt Pedersen og Birthe Hansen. Vil gerne fortsætte. Begge herefter genvalgt.
Revisorsuppleant. Uffe Pihl. Modtager genvalg. Ikke andre forslag. Uffe blev genvalgt.
7. Eventuelt.
Formanden havde 2 forslag. Bestyrelsen vil gerne have emailadresser på medlemmerne.
Liste, hvor man kunne skrive sig på lagt frem.
Bestyrelsen vil gerne have en liste på medlemmer, der ønsker at hjælpe med diverse. Liste,
hvor man kunne skrive sig på, lagt frem.
Niels Nielsen: Hvornår forventes forsamlingshuset færdigmalet?
Pernille Hede: Indeværende år.
Lise Arnecke: Oplyste, at hun er ”torsdagsholdets ”blomsterpasser”. Er der nogen, der har
lyst til at hjælpe med blomsterpasningen. Efterlyste et rådighedsbeløb til mindre udgifter.
Hvis der er nogen, der har noget i haven, de vil afse, er det velkomment.
John Jensen: Opfordrede til at opslag på pælene ikke blev nedtaget før aktiviteten var afholdt.
Ulla Lorentzen: Forslog at spisningen skulle være inden generalforsamlingen. Bestyrelsen
overvejer forslaget.
Dirigenten takkede bestyrelsen for arbejdet.
Formanden: Takkede dirigenten.
Slut kl. 19.05.

Jeppe Nielsen
Referent.
Foto: Bjarne Toft
Det kræver koncentration at lave referat.
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”Har vi fået en ny og bred badebro på Drejet?” spørger Jørgen Eeg

Foto: Jørgen Eeg (8. februar kl.17.40)

Torøgyden. 4.

Her er de nye priser for. 2015.
Pr.

Døgn

450,00 kr.

1 Uge

3000,00 kr.

Senge linned og håndklæder skal medbringes .
Skal være gjort rent.
Venlig hilsen.
Gurli og Henning Nielsen.
51376423

eller 20457315.
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
Thorøhuse Forsamlingshus
tirsdag d. 31. marts 2015 kl. 19.00.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Otto Malmmose blev foreslået og valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
34 fremmødte og stemmeberettigede.
Pkt. 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014. (Regnskabet udlagt på bordene
i kopi).
Kurt Pedersen fremlagde og kommenterede regnskabet.
Ulla Rønn og Palle Isaksen: Spørgsmål omkring Energiafgifter? Hvilket år stammer de
fra? Kurt Pedersen: Alene fra 2014.
Ikke flere spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.
Pkt. 3. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring.
Kurt Pedersen foretog herefter en nøje gennemgang af ændringsforslaget på powerpoint og
pointerede, at der var kommet flere forslag til småændringer undervejs og som var medtaget i præsentationen.
Palle Isaksen: Bemærkede at medlemstallet er faldet. Skal Nyhuse evt. høre med?
Bestyrelsen: Nyhuse hører med.
Yderligere debat om den geografiske afgrænsning. Ringvejen og Hesle Banke. Bliver tilrettet i vedtægterne. Det kan formuleres som ”hele Torø Huse Vej ind til Ringvejen” og
”Saltoftevej til og med Hesle Banke”.
Palle Isaksen: Hvad med sommerhusejerne? Hvordan er reglerne om medlemskab?
Finn Nielsen: Hidtil har det heddet sig, at de, der har fast bopæl og/eller ejer fast ejendom i
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Torø Huse, kan være aktive medlemmer af Thorøhuse Forsamlingshus.
Bente Hyldgaard: Det er ok, at vi tilretter evt. gamle misforståelser.
Torben Clausen: Ikke sikker på ordlyden sommerhus-ejere?
Dirigenten: Vi er dækket ind med ”aktiv medlem, når enten man bor til leje eller ejer fast
bopæl”.
Knud Borgesen: Vi kan ikke skrive ”ejer fast bopæl”. Hvad med folkeregisteradresse?
Dirigenten: Der kan stå ”folkeregisteradresse eller ejer fast ejendom i Thorøhuse”.
Vedr. § 3. Eksklusion.
Bente Hyldgaard: Syntes ikke om paragraffen.
Ulla Rønn: Forklarede om baggrunden for indførslen af eksklusionsparagraffen.
Palle Isaksen: Har paragraffen været i brug?
Bestyrelsen: Ja, der har været 1 tilfælde.
Dirigenten: Ingen lov om at paragraffen skal stå i vedtægterne.
Palle Isaksen: Hvis vi er enige om, at paragraffen skal stå der, behøver vi ikke at diskutere
ordlyden.
Herefter afstemning om, hvorvidt eksklusionsparagraffen skal medtages i vedtægterne: 28
stemmer for forslaget. (34 stemmeberettigede)
Kort debat om, hvorvidt en evt. eksklusion skal prøves ved en kommende generalforsamling.
Kurt Pedersen: Mente der burde være tillid til, at bestyrelsen er kompetent til at træffe en
så vigtig beslutning.
Knud Borgesen: Eksklusion bør behandles/prøves på den næstkommende generalforsamling.
Palle Isaksen: Skal et ekskluderet medlem kunne blive optaget i foreningen på et senere
tidspunkt? Ja.
Herefter afstemning om, hvorvidt en evt. eksklusion skal prøves på den næstkommende
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generalforsamling: 6 stemmer for forslaget (34 stemmeberettigede).

Vedr. § 5.
Carl Emil Rosenkjær: Medlemskontingent bør betales inden den ordinære generalforsamling.
Ønskes noteret.
Margrethe Vestergaard: Det har været kutyme, at man kunne betale ved fremmødet på generalforsamlingen.
Kassereren: Der resterer d.d. en del kontingentindbetalinger.
Ulla Rønn: Sidste indbetalingsdag bør være 28. feb., svarende til sidste dag for afholdelse af
generalforsamlingen.
John Jensen: Der har altid været ”sidste indbetalingsdag” anført på girokortet.

§ 6: Generalforsamling.
John Pedersen: Lille ændring omkring (lige år/ulige år) vedr. valg af revisorer.
Carl Emil Rosenkjær: Foreslog at 2 revisorer vælges for henholdsvis 1 og 2 år ad gangen.
Margrethe Vestergaard: Spørgsmål til, hvorfor formand og kasserer skal vælges direkte på
generalforsamlingen.
Kurt Pedersen: Det er vigtige poster, som bør vælges på generalforsamlingen.
Bente Hyldgaard: Bestyrelsen bør konstituere sig selv.
John Pedersen: Hvorfor skal man ikke vælge formand og kasserer på den ordinære generalforsamling?
Bente Hyldgaard: Det har fungeret godt alle tidligere år. Vi er kun et lille forsamlingshus.
Margrethe Vestergaard: Bestyrelsesposterne er ofte aftalt i forvejen.
Palle Isaksen: Hvis kassereren er valgt på generalforsamlingen, kan man leve med det i 2 år.
Ulla Rønn: Man kan ikke forudse en situation som i år, hvor man pludseligt stod uden kasserer.
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Palle Isaksen: Man kan ikke ændre konstitueringen, når kassereren og formanden er valgt på
en generalforsamling.
Torben Clausen: Når valget af formand og kasserer er truffet på en generalforsamling, har
bestyrelsen ikke ansvaret herfor.
John Jensen: Det interne arbejdsforhold er vigtigt. Det bør være som hidtil.
Dorthe Larsen: Generalforsamlingen er ikke nødvendigvis tilstrækkelig kompetent til at træffe valg af formand og kasserer. Bestyrelsen ved bedst.
Bjarne Toft: Det forpligter bestyrelsen til at komme med en kandidat ved generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen vil have en ude fra, er det demokratiet, der afgør sagen.
Vivian Lundgren: Ikke smart, hvis man i bestyrelsen skal arbejde sammen med en, man ikke
kender i forvejen. Eks. En valgt udefra.
Kurt Pedersen: Generalforsamlingen bør vælge formand og kasserer.
Bente Hyldgaard: Bestyrelsen bør konstituere sig selv.
Anette Isaksen: Bestyrelsen kan godt bestemme selv.
Torben Clausen: Konstituering foregår bagefter.
Lise Arnecke: Der vælges vel ikke ny formand, hvis den gamle formand ønsker at fortsætte.
Ulla Rønn: Hvad mener den siddende bestyrelse?
Bestyrelsen: At formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, da det er bestyrelsens
eget forslag.
Carl Emil Rosenkjær: Der er tidligere indkommet forslag om kasserer og formand fra folk
uden for bestyrelsen.
Kurt Pedersen: Ja. Derfor er spørgsmålet medtaget i forslaget til vedtægtsændringen.
Afstemning: Skal generalforsamlingen vælge formand og kasserer?
19 stemmer for. (34 stemmeberettigede).
Kurt Pedersen: kontingentindbetaling.

(fortsættes side 25)

24

25
Carl Emil Rosenkjær og Ulla Rønn: Kontingentfastsættelse kan vedtages for det følgende år.
Inga Rosenkjær: Kan man ikke formulere, at sidste rettidige indbetaling er på generalforsamlingen?
Kurt Pedersen: Opkrævningen kan udsendes 1. januar. Sidste rettidige indbetaling kan være
ved generalforsamlingen.
John Jensen: Kun hvis det er kontant. Der er 3 ekspeditionsdage på Netbank.
Vivian Lundgren: Foreslog formuleringen: ”Kontingentet skal være kassereren i hænde inden generalforsamlingen”.
Bestyrelsen: Ved manglende betaling udsendes en rykker. Man bliver ikke slettet som medlem.
Margrethe Vestergaard: Hvad med formulering af restancen?
Pause….
Debat om opkrævning af kontingent, udsendelse af rykker osv.
Margrethe Vestergaard: Et medlem kan risikere kun at have 1 uge til at betale efter modtagelse af rykker.
Ulla Rønn: Man kan jo tage stilling i god tid, om man vil være medlem af foreningen.
Ulla Rønn: Hvornår kan denne aktuelle vedtægtsændring træde i kraft.
Kurt Pedersen: Forslaget skal godkendes på den næste ekstraordinære generalforsamling og
kan træde i kraft næste år. De skulle have været udsendt/offentliggjort inden generalforsamlingen. Det nåede man ikke.
Dirigenten: Ændringsforslaget kan vedtages på den næste ekstraordinære generalforsamling.
John Jensen: Indvendte at Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, når flere havde
forladt mødet.
Dirigenten: Kan man godkende denne generalforsamling?
John Pedersen: Anmodede om 5 min pause.

(fortsættes side 27)
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Ferie i Sydfrankrig?
Vi er medejere af hus i Rhonedalen nær Mt. Ventoux og de
mange gode vinddistrikter.
Vi har nogle uger, hvor huset er
ledigt og kan lejes.
Se www.lamouette.dk
Af evt. leje sponsoreres 10%
Mvh. Palle Isaksen, JGV 22 – tlf. 4017 4810.

til Bylauget.

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

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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(fortsat fra side 25)
Formand Anja Larsen: Bestyrelsen trækker forslaget til vedtægtsændring tilbage. De eksisterende vedtægter gælder herefter fortsat.
Palle Isaksen: Tilkendegav at det var en fornuftig beslutning. Resten af gennemgangen kunne
betragtes som en høring og en drøftelse.
Bestyrelsen: Unødvendigt at gennemgå ændringsforslaget yderligere.
Pkt. 4. Evt.
Knud Borgesen: Forslag til bestyrelsen, om ikke regnskabet kan udsendes inden generalforsamling sammen med dagsordenen.
Formand Anja Larsen: lidt svært at love nu.
Ulla Rønn: Indvendte, at man ikke kan udsende regnskabet før generalforsamlingen, da man
ikke ved, hvem der er medlemmer, og da regnskabet er ikke offentligt tilgængeligt.
Bente Hyldgaard: Havde spørgsmål til sedlen ”hvis du vil være medlem af Thorøhuse Forsamlingshus, …”
Kasserer Ursela Nielsen: Vi vil gerne modtage kontingent via en bankoverførsel, men der
kan også betales kontant hos kassereren.
Margrethe Vestergaard: Spørgsmål om reglerne vedr. leje af forsamlingshuset i forhold til
medlemmer/ikke medlemmer.
Bestyrelsen: Fristen er ens. 3 år for medlemmer/ikke medlemmer. Reglerne findes på hjemmesiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden:
Formand Anja Larsen takkede generalforsamlingen og dirigenten for ledelse af mødet.
Slut kl. 20.45.

Jeppe Nielsen
Referent.
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Der var 10, der var 9 og nu er der kun 4 – Tænk, at nogen kan finde på at stjæle af pynten ved byporten! Vidner fortæller, at en ukendt cyklist er set vende om
på Saltoftevej for at snuppe en buket påskeliljer”.
Foto og tekst indsendt af Jørgen Eeg.
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Beretningen til generalforsamlingen torsdag d. 19.03.2015 i Thorøhuse Bylaug:
Fibernet:
Allerede på sidste generalforsamling d. 27.marts 2014 havde vi et 10 min. oplæg fra
Lilja Brandt fra Energi Fyn om Fibernet. På det tidspunkt var det bare en introduktion og
nogle pjecer. Først efter sommerferien i september måned inviterede vi til borgermøde i Forsamlingshuset, hvor Lilja mere grundigt forklarede om Fibernet i Thorøhuse,
hvor mange der skulle tilmelde sig for at det kunne blive etableret og om økonomien.
På Borgermødet kunne man også stille spørgsmål og få svar. Senere i november og til
sidst i januar måned var der individuel rådgivning. Selv om vi ikke helt nåede de 50% af
husstandene, som var betingelsen, lykkedes det. Thorøhuse er med på landkortet i Danmark i slutningen af 2015 - nu med fibernet.
Strandrensning:
Hvert år i april måned har vi strandrensning. Og hvert år kommer der nogenlunde det
samme antal voksne og børn og samler plastic, papir, gammelt skrammel og dåser på
Drejet og Fiskemaen. Vi samler fra kl. 19.00 til 20.00. Det bliver til et vognlæs, som
kommunens folk henter uden beregning. Så skal vi ind i varmen til Lisbeths dejlige
hjemmebag og kaffe, te, øl og vand. Det er utroligt, at vi kan samle et vognlæs hvert år.
Det betyder, at der ser ordentligt ud i vores nærmeste natur, og at vi kan lide at gå der.
Det er dejligt, at I gider komme og gøre det. I 2014 var der 24 voksne, 7 børn og 2 hunde. Vi håber, vi bliver ligeså mange i år.
Om ca. en måned har vi strandrensning i 2015, onsdag d. 22. april. Der kommer opslag
på pælene.
Badebroen:
Sidste år kunne jeg i beretningen fortælle, at vi havde søgt Nordeafonden i Assens og
Landdistriktspuljen i Assens Kommune om hjælp til genopbygning af den stormødelagte
badebro. Men om det lykkedes, vidste vi først i maj måned 2014. Det gjorde det. Nordea gav 20.000,-kr., Landdistriktspuljen gav 31.000,-kr. og en thorøhuser gav 5000,-kr.
18. juni 2014 var Assens Skibsværft og Vestfyens Tømmerforretning færdig med brobygningen, og 25. juni 2014 indviede vi i solskin med udklædte badenymfer den nye,
solide badebro med grillpølser og øl og vand til sponsorer og thorøhusere. 45 var mødt
frem, og broen blev døbt: Thors Bro.
Broens status lige nu efter vinterens storme Dagmar og Egon: Denne gang har vi fået
trappen trykket lidt ned af mere sand på den svelle, der holder trappen nede. Det betyder, at de øverste trin ikke er vandrette. Ved lavvande vil Niels Nielsen med hjælpere få
trappen tilbage i vandret position.
Ny indkørsel til Genbrugspladsen:
Allerede i marts 2014 kunne Jimmy Rahbek Christensen, ingeniør i Vej og Trafik i Assens
kommune, skrive til os, at der var afsat penge til at etablere en ny indkørsel til Genbrugspladsen ad Stejlebjergvej, og at kommunen på det tidspunkt var i gang med for-
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handlinger med de berørte lodsejere. Det er nu et år siden, og politik og forhandlinger med
lodsejere og kommunens økonomi har endnu ikke løst denne opgave. Vi har sendt læserbrev
til Lokalavisen og holdt møde ”under 4 øjne med din politiker”. Vi var dog 8 øjne incl. Hans
Bjergegaards, formand for Miljø-og Teknik. Det var et rigtig godt møde. Han var enig med os
og arbejder ihærdigt for sagen: at få en alternativ indkørsel til Genbrugspladsen, så al den
tunge trafik ikke skal ad den smalle Torø Huse Vej.
LED-lamper på Torø Huse Vej:
Og der blev lys igen. Mange gadelamper var gået ud, armaturet taget ned, og mørket havde
sænket sig. Der var ikke flere reservedele, sagde de i Vej og Teknik. Men så pludselig en dag i
november kom der lys i alle lamperne igen. Det er vi meget glade for.
Trampesti langs stranden fra Forsamlingshuset til Campingpladsen på Næs:
I juli 2014 gik vi en meget varm tur med biolog Hans Ole Hansen og Ina Maria Hansson fra
Miljø og Natur, Assens Kommune. De havde læst vores Høringsskrivelse til Natur- og Friluftsstrategi og ville gerne sammen med Bylauget gå denne tur, der kan forbinde Thorøhuse med
Assens langs stranden. Konklusionen var, at de skulle snakke med 5 lodsejerne om at slå
lidt siv med en buskrydder om foråret på en mindre strækning. Disse forhandlinger har både
været positive og negative. Nyhuserne ville også spørges, og lige nu er sagen stadig til høring
i Naturstyrelsen med afslutning i april 2015. Vi håber på et positivt resultat. Men den almene
regel om færdsel langs strande i Danmark gælder stadig på denne strækning også.
SAVE-registrering af husene i den gamle bydel af Thorøhuse:
I september måned havde vi sammen med Peter Rask, Plan og Kultur Assens Kommune, et
borgermøde i Forsamlingshuset. Kommunen havde sammen med konsulentfirmaet NIRAS
og deres arkitekt Lars Lund et ønske om at lave en nyere registrering af husene i den gamle
del af byen. I novembernummeret af Thorøhuse Posten blev SAVE-registreringen forklaret
grundigt. Det hele vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside.
Pjece og landsbyambassadør:
I efteråret 2014 blev en ny pjece om Thorøhuse færdig sammen med 4 andre pjecer om
landsbyer i Assens Kommune. Jennie Rödin-Nielsen fra Assens kommune har stået for produktion og trykning. Bylauget har leveret indhold. Meningen er, at nye og kommende tilflyttere kan få et indblik i forholdene i Thorøhuse og alle de aktiviteter, der findes i Forsamlingshuset og Bylauget. I mange landsbyer er der også kommet en landsbyambassadør, som kan
formidle dette arbejde og hilse nye beboere velkommen. I Thorøhuse er det Bolette. Kommunen har dertil bevilliget en velkomstgave. Efter denne ny ordning har allerede 3 tilflyttere
fået gave. Bylauget giver derudover en Thorøhusebog til de nye. Pjecen blev her i uge 6 uddelt til alle husstande.
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Thorøhuse Posten:
Som I kan læse i Thorøhuse Postens februarnummer, er vi næsten 200 beboere igen.
Deraf havde Bylauget 157 medlemmer, som er med til at holde Thorøhuse Posten i live
med deres kontingent. Mange skriver indlæg og leverer fotos, som vores dygtige og
hurtige redaktør, Bjarne Toft Olsen, sætter sammen til et læseværdigt blad, der udkommer 4 gange årligt. Tak til alle bidragsydere og redaktøren.
Dette var beretningen. Tak til bestyrelsen og alle medlemmerne.
Bolette Eggers. Formand.

Der var forslag til Bylauget om at arbejde for tilladelse til at opstille et badeskur til omklædning for
vinterbadere.
Niels Nielsen fremlægger
her forslaget på badenymfernes vegne.

Foto: Bjarne Toft

Annonce:

Lejebolig søges / eventuelt køb
Vi søger hus til leje (max.5.500 kr. pr. måned) / køb i Tørø Huse, gerne med have og
udenomsplads, havudsigt ingen hindring!
Henvendelse:
Lis Anker, tlf: 29705122
Otto Bech, tlf: 23435762
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug
torsdag d. 19. marts 2015.
Afholdt i Thorøhuse Forsamlingshus.
Spisning kl. 1830.
Generalforsamling kl. 18.30 (18.45)
38 fremmødte deltagere.
Valg af dirigent.
Otto Malmmose valgt.
Valg af referent.
Jeppe Nielsen valgt.
Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden Bolette.
Lasse fortalte om sine cykelture, som han vil gentage i år. Opfordrede til at møde op.
Der kommer nærmere info.
Lasse fortsatte med indlæg om forskønnelsesprisen. Udvalget består af Lasse, Pernille
og Bjørn. Modtager gerne emner til præmiering.
Niels havde spørgsmål til gadelamper.
Jørgen Eeg fortalte, at der i svar fra forvaltningen fremgik, at "Selvom Miljø- og Teknikudvalget besluttede, at renoveringsarbejdet skulle sættes i gang I 2014, blev
der desværre ikke afsat midler i
budgettet. For Torø Huse betyder det desværre, at gadelyset ikke vil blive udskiftet i år, da projektet er for stort til det årlige budget. Sagen vil selvfølgelig
blive taget op igen i år med håb om, at der vil blive tildelt midler fra 2015". Afventer bl.a. overordnet belysningsplan for hele kommunen, men Torø Huse Vej har
fået nye armaturer. Pt. ikke penge til mere.
Bjarne spurgte, om der var adgang til Bylaugets medlemsliste.
Kassereren: Medlemslisten er ikke åben.
Bolette: Nogle sommerhus-ejere er medlemmer.
Formandens beretning herefter godkendt.
Fremlæggelse af regnskabet v/ Palle Isaksen. Regnskabet gennemgået på projektor. Pt.
153 medlemmer af foreningen.
Bjørn: Er der planer for anvendelse af pengene? Der er forholdsvis stor egenkapital.
Ingen aktuelle planer.
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Bjarne: Kan det betale sig at være momsregistreret?
Palle: Kan ikke betale sig. Hvorfor?
Bjarne: Nogle annoncører i Thorøhuseposten spørger.
Niels: Næppe fordel i forhold til at søge fonde o. lign.
Bjarne: Har skaffet hele 3 nye annoncører: John Pedersen, Stephan (el-installatør)
og Johnny Bøgskov, VVS.
Dirigenten forespurgte til Borgergruppens regnskab.
Palle Isaksen: Kommer senere.
Regnskabet herefter godkendt.
Forslag fra Bestyrelsen.
Forslag til ændring af vedtægterne. Indkaldelse til generalforsamling varsles 3 uger
før i stedet for 2.
§ 7 ?? Se fremlagte skriftlige.
Der kan ikke afstemmes ved fuldmagter.
Dirigenten afbrød kassereren og foreslog, at der afstemmes om vedtægtsændringerne, når det hele var gennemgået/fremlagt.
Ekstraordinær generalforsamling.
§ 9 Suppleanterne vælges hvert år.
Formand og kasserer vælges hvert år.
§ 10. Uændret.
§ 11.
§ 12.
Lidt historik vedr. tidligere vedtægtsændringer.
Kommentarer:
Keld ang. § 5. Hvorfor sidste sætning? Skriftligt ud til hvert medlem.
Bolette: Reminiscens fra tidligere vedtægter.
Keld: Kun ment som kommentar – ikke et forslag.
John: Glad for at deltage i Bylaugets generalforsamling. Glad for at flytte til byen og
se, hvor meget der sker herude i det lille samfund. Havde nævnt, at foreningerne kunne slås sammen. Skulle han aldrig have sagt.
Undrer sig over, der jf. § 7 ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Bolette: Misforståelser omkring, hvad der er fuldmagt, og hvad det betyder. Bolette
nævnte eksempel fra tidligere at have siddet i bestyrelsen for Københavns Lærerforening.
Dirigenten: Nævnte eksempel fra andre lokale foreninger, hvor der kan stemmes ved
fuldmagter. Som regel et maksimum.
Carl Emil: Skriftlig afstemning. Altid hvis der er 2 medlemmer på valg.
Dirigenten: Det er ikke unormalt. Altid bedst med skriftlig afstemning, når der er
valg af personer.
Palle: Kan også være en fordel med skriftlig afstemning, hvis man fornemmer, der

34
er stor tvivl om udfaldet.
Keld: Ok, hvis der altid er 1, der ønsker skriftlig afstemning.
Margrethe: Vil foreslå, at hvis der er 1, der ønsker skriftlig afstemning, skal der være skriftlig afstemning.
Jørgen: Så skal der være 10 i dag, der foreslår skriftlig afstemning.
Carl Emil: Også krav om stemmetæller.
Dirigenten: Dirigenten skal altid sørge for, der er stemmetæller.
Dirigenten: Kun Margrethes ændringsforslag til forskel fra bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
Palle: Vil gerne argumentere mod Margrethes forslag. 1 er for lidt. Der kunne være en provokatør, der vil sabotere generalforsamlingen. Margrethe fastholder sit forslag.
Afstemning om Margrethes forslag.
Keld valgt som stemmetæller. Afstemning ved håndsoprækning. 3 stemmer for. Forslaget
forkastet.
Afstemning om Palles forslag: Afstemning ved håndsoprækning. 35 for. Forslaget vedtaget.

Forslag fra medlemmerne.
Forslag om omklædningsskur fra vinterbaderne. Niels Nielsen redegjorde for forslaget.
Skal ses som indspark til øget brug af badebroen. Problem for vinterbaderne med omklædning. Ment som forslag til Bylauget. Er det noget Bylauget vil arbejde videre med.
Kan også være et mobilt skur, der kunne står fremme om vinteren. Man kunne forestille sig, man købte sig adgang/nøgle til skuret for 20 kr. hos Bylauget. Skal være aflåst,
da lystfiskere og andre vil benytte sig af det.
Bolette: Det har ikke været på dagsorden på bestyrelsesmøde. Det har ikke været diskuteret. Formanden personligt tilhænger af forslaget. Kunne forestille sig et skur opstillet i slaget ved badebroen.
Procedure: Forsamlingen skal foreslå at arbejde videre. Dernæst oldermandslauget.
Dernæst miljøministeriet, herunder Naturstyrelsen. Lang procedure. Der vil givetvis
komme indvendinger. Det er et følsomt emne.
Bjørn: God ide. Og der er egenkapital til det.
Helge: Der vil være mange knaster. Kan man benytte nogle af de eksisterende skure.
Bifald.
Keld: Der er ikke plads i de eksisterende skure. Keld ville personligt være ked af et
skur, der skulle rage op på Drejet. Men ok nede i slaget.
Hanne: God ide. Også god ide med nøgleadministration. Også godt for dem, der bader
om sommeren.
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Vivian: Søbadet i Assens, ”Jomfrubroen” havde et omklædningsskur på selve
broen. Kunne det være et forslag?
Bente: Vil gerne se en skitse over forslaget, inden hun kan stemme.
Dirigenten: Hvem skal finansiere?
Carl Emil: Oldermændenes krav skal også kendes.
Dirigenten: Skal bestyrelsen arbejde videre med sagen? Det er det, vi skal stemme
om.
Anette: Uanset udseendet vil det genere hendes øjne.
Margrethe: Forstår forslaget. Men jf. vedtægterne skal Bylauget varetage naturen.
Tror heller ikke, der kan gives tilladelse. Kunne være en udbygning på de eksisterende fiskerskure.
Bente: Forståelse for forslaget. Men vil heller ikke have generet udsigten fra egen
have.
Hanne: I aften skal vi stemme om, hvorvidt Bylauget skal arbejde videre med
ideen. Andre spørgsmål må man tage stilling hen ad vejen.
Bente: Vil vide, hvad hun skal stemme om.
Dirigenten: Fastslog at en afstemning handler om, hvorvidt Bylauget arbejde videre med ideen.
Palle: Uenig med Anette. Det ville ikke skade noget videre med en udbygning på
de eksisterende skure. Hvis Bylauget skal arbejde videre med ideen, skal der udarbejdes et konkret forslag til projektet. Arbejdsgruppe nedsættes, budget osv.
Dirigenten: Hvad siger talsmanden Niels. Er det hensigten, at Bylauget blot skal
være behjælpelig med det administrative. Vinterbaderne skaffer selv arbejdskraft.
Og hvad med økonomi?
Ulla: Vi har fået en dejlig bro. Lagt hvor det var mest hensigtsmæssigt. Efterfølgende har havet taget hybenbuske og vegetation. Et skur i forbindelse med broen
kunne give en sammenhæng. Alle parter kunne blive tilfredse. Vinterbaderne har
primært behov for broen.
Keld: Hvis der skal være skur ved fiskerhytterne, skal der også bygges en ekstra
bro. Nemt at stemme i første omgang. Er ikke tilhænger af forslaget.
Vivian: Modstandere synes, det skæmmer naturen. Men broen skæmmer også
naturen. Så skulle fiskerhytterne heller ikke have været der.
Dirigenten foreslog debatten indstillet. Foreslog skriftlig afstemning. Afstemning
ja eller nej til spørgsmålet om Bylauget skal arbejde videre med sagen. Projektet
skal ikke koste Bylauget penge. Bylauget skal arbejde med det administrative og
evt. administration af nøgler.
Bjørn: Hvis vi siger ja nu. Der kan tages stilling til et udarbejdet forslag på et senere tidspunkt.
Bolette: Hvis ja nu. Arbejdsgruppe, der udarbejder et færdigt forslag, der evt. kan
behandles på et sommermøde.
Dirigenten: Bjørn forplumrer forslaget. Det skal fremgå, at der ikke kommer noget skur, før det vedtages på evt. en ekstraordinær generalforsamling.
Margrethe: Kan det betale sig at gøre noget, før man har svar fra oldermændene?
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Bolette: Har redegjort for proceduren/rækkefølgen.
Carl Emil: Alternativ. Betonbygningen ved siden af fiskerhytterne kunne anvendes.
Keld: Men der mangler fortsat en ekstra badebro.
Vinterbaderne kan ikke gå ind for Emils forslag.
Hanne: Skal oldermandslauget ikke spørges igen, hvis det kommer så vidt at også
Naturstyrelsen siger ja.
Dirigenten: En afstemning nu gælder kun om Bylauget skal arbejde videre med forslaget. En endelig plan skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.
Forslaget herefter til skriftlig afstemning.
24 for.
13 imod.
1 blank.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg Bolette, Margrethe og Jørgen. Alle 3 modtager genvalg. Ingen andre forslag.
Suppleanter: Bente hidtil 1. suppl. Niels hidtil 2. suppl. Begge suppleanter genvalgt.
Valg af revisorer. Otto og Preben begge villige til genvalg. Otto og Preben genvalgt.
Kontingent uændret.
Evt.
Palle redegjorde for Thorøhuse Borgergruppe. Samt det lille regnskab.
Fremlagt på projektor.
Dirigenten takkede bestyrelsen for arbejdet.
Takkede generalforsamlingen for
god ro og orden.
Bolette takkede dirigenten. Tak
for god generalforsamling. Slut
kl. 21.40.
Jeppe

37

Thorøhuse Forsamlingshus
Bestyrelse
Formand:

John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256
Email: jlped.dk@gmail.com

Næstformand
Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958
Email: vivian-ole@privat.dk
Kasserer

Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf.
Email: ursela.hanshenrik@mail.dk

Sekretær

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053
Email: jepfyn@gmail.com

Inspektør

Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623

Medlem

Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150
Email: pernillehede@hotmail.com

Medlem

Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209
Email: carlskolebakken@gmail.com

Suppleant

Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126
Email: s.lyse@os.dk

Udlejning

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060
Email: myrfyn62@gmail.com

Hjemmeside

www.thoroehuse.dk (udlejning og aktiviteter)

Thorøhuse d. 8. april 2015.
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Thorøhuse Bylaug

KONTINGENT 2015 ???
Tak til de mange, som har betalt kontingent for
2015, hvor 146 pr. 13. april har betalt.
Skulle der være nogle, som enten har forlist det
modtagne girokort eller ikke modtaget det, kan der betales direkte på vores bankkonto.
Venligst indbetal på vores bankkonto nr. 0828 142867 og angiv navn og adresse
som indbetaler, hvis du endnu ikke har betalt for 2015. Betaling kan også ske direkte til mig på Jacob Gades Vej 22 med kr. 100,- pr. medlem.
Er man i tvivl om, hvor vidt man har betalt, kan man spørge mig på tlf. 4017 4810
eller gerne mail pisa@pisa.dk.
Tak til jer alle, som bakker op om Bylauget og vores arbejde og aktiviteter.
Personer med særlig tilknytning til Thorøhuse kan optages som medlem – dog
uden stemmeret. Kontingentet for særlige medlemmer er også kr. 100,-.
Mvh. Palle Isaksen, kasserer.

Tilflyttere
Jacob Gadesvej 14 er solgt til Lene Stautz og Jørgen Kristensen. Parret har endnu ikke solgt deres hus i Vissenbjerg, men
det kommer forhåbentlig. Thorøhuse Posten vil bringe en nærmere omtale i næste nummer.
Velkommen til.
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Loppemarked i Thorøhuse
Forsamlingshus
Lørdag d. 11. juli 2015 kl. 10-15.
Thorøhuserne sælger ud af lopper og andet godt. Ryd op på loftet og i pulterkammeret og få mulighed for at tjene en skilling. Store/små borde henholdsvis 100/50 kr. kan bestilles hos Jytte på tlf. 64711060. Der kan købes
kaffe, øl og vand i forsamlingshuset. Tilmelding senest lørdag d. 4. juli.

40

Poul Kastrup, Lundshøje 6, bliver 90
år 8. juli 2015.
Klokken er 2 minutter i 10.00, og jeg har fået audiens hos Oldermanden for Thorø Snapselaug, Poul Kastrup fra 10.00 – 12.00.
Det er en råkold, blæsende tirsdag i ugen inden deadline til Thorøhuse Posten. Jeg har, siden cabareten i november, hvor Poul havde
en gennemgående rolle, spurgt ham, om jeg måtte få et interview til
Thorøhuse Posten, ligesom hans 3 forgængere sidste år, der fyldte
90.
-Nej, ikke noget palaver om mig. - Jeg har aflyst alt i avisen om
mig.
-Jamen Poul, det er til vores lille avis i Thorøhuse.
-Så skal du også love mig at smage på mine snaps.
Som sagt så gjort. Præcis kl. 10.00 går jeg ind ad bagdøren som
alle andre, der besøger Poul. Og det er mange.
-Det er godt du er præcis. Jeg hader folk, der ikke kommer til
tiden, siger han.
Vi bænker os i stuen. Poul i den høje sofa, man nemt kan rejse sig
fra. Jeg i lænestolen overfor.
-Skal du fylde hele det kladdehæfte, så når vi at drikke mange
snaps. Det er godt.
Vi starter med en pilesnaps fyldt helt til randen af glasset.
Poul bliver født 8. juli 1925 på Sjælland. Allerede i 1932 kom den
lille familie: far Thorvald og mor Margot og enebarnet Poul til
Thorøhuse. Faren bliver lærer på Thorø, og moren er hjemmegående, men i køkkenet på Skovhytten på Thorø hver sommer.
Poul starter i skolen, Skolebakken 3, der hvor John og Dorte bor, i
første klasse sammen med Richard Bull. Han boede der, hvor Margrethe bor nu. De var 7 drenge i klassen hos frk. Svejbæk. Det var
en stor klasse. Han husker, hun udkommanderede drengene til at
samle sten til hendes hunds gravsted. Efter 2 år kommer de til lærer
Pedersen på Skolen, Saltoftevej 2, der hvor Allan og Pia bor nu.
En ny pilesnaps helt op til randen. Det smager blidt og dejligt.
-Vi skal have noget øl til at skylle snapsen ned med, siger Poul. Jeg
indvilger i et glas øl. – Jeg skal jo også kunne skrive, Poul. Jeg
sætter telefonen til at lytte med, inden jeg får snapsehukommelses-
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svigt. Poul tøffer ud i køkkenet efter øl. Han har fået en forsigtig
gangart for næsten 90 årige.
Han genoptager samtalen præcist, hvor den slap. Efter 3 år hos
lærer Pedersen skal han til optagelsesprøve til 1. eksamensmellem
på Borgerskolen. Han får realeksamen fra Borgerskolen og kommer i lære i Plums Kolonialforretning i Østergade fra 1942-46. Det
var der, hvor Bøger og Papir er nu. En kendt dansker sidenhen var
1. mand, disponent og forretningsfører. Han hed Hilmar Baunsgaard og blev statsminister fra 1968-71 . Det var en flink mand,
sagde Poul. Forretningens leder Viggo Hansen havde en søn, som
også hed Viggo Hansen. Ham hentede Poul på sin budcykel og
kørte ham i skole. Han blev senere en kendt forfatter til historien
om Harald Plum på Thorø.
Så er det perikonsnaps helt til randen. Perikon er godt mod dårligt
humør. Hvem har set Poul i dårligt humør nogensinde?
1.august 1946 blev Poul indkaldt til marinen, men hjemsendt efter
et år. De havde lavet bajonetfægtning i en gymnastiksal, og han
havde fået bajonetstangen tværs over panden: - Da gik jeg sgu i
gulvet med et knald. Her husker han Prins Knud som chef, hvor
han var indkvarteret på Kongelundsfortet.
Hjemsendelsen betød genoptagelse af kolonialtilværelsen, nu som
kommis hos Købmand Kragh i Årup i et år, 1948. Den eksisterer
stadig. Efter et år kommer han til Nyborg i Korn- og Foderstof,
brændsel og Kolonial i 5 år. Poul handler med foderstoffer til gårdene. Han er den bedste sælger. Han havde læst alt om landbrug i
nogle bøger, han havde lånt. Han husker specielt Rasmussen i
Øxendrup, som lavede hjemmebryg. - To glas af den hvor katti
sidder på ankeret, så kommer købmanden og henter mig uden
vrøvl. Han var en flink mand. Vi havde det sgu godt.
-Hvornår møder du Lis?
-Arh, det skal vi ik´ ha´ me´. Joh de´ ka´ vi da godt.
-Hun er ansat på kontoret i en automobilforretning i Nyborg og har
været ude og aflevere en bil. Så står hun der på landevejen, og de,
der skal hente hende, har glemt det. Jeg tager hende med tilbage til
Nyborg.
-Og så bliver hun din kone?
-Hvis du ska´ ha´ hele remsen, så ska´ vi squ ha´ en ny snaps.
Hver aften, når Poul går i seng, går han mod uret rundt om sit
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-Jeg er jo glad for hunde og havde den bedste til jagt, en pointer. Ligesom en Engelsk Sætter med højt hoved og god halebevægelse og
mørke øjne. Nemme at afrette. Det gælder for både hunde og piger.
Jeg havde et godt øje til Lis og vinkede til hende. Kom i snak med
hende. Hun var 3 år yngre og udlært på kontor.
23. april 1950 blev de gift i Nyborg Kirke.
Datteren Lene bliver født, og i 1956 flytter den lille familie til Assens og bor
i Kåls Mølle. Lis kommer på kontor i Assens Sygekasse, og Poul bliver
selvfølgelig ansat hos BOE-HANSEN, Korn og foderstoffer og skal ”kun”
sælge foderstoffer. Forretningen bliver kort efter solgt til KFK i Assens. Her
var der en forretningsfører, Leth Andersen, en flink mand, som hver fredag
holdt møde med øl til de ansatte.
-Jeg kom meget ejendommeligt for sent en fredag og måtte komme med
en forklaring. Og den er sand. Jeg havde solgt 25 kg fuglefrø til
kunden til hans kukur. Så er man en god sælger.
Vi får en ny snaps, hvidtjørn, til randen. Det er virkelig noget, der smager.
I 1964 kommer familien til Thorøhuse. Lillebror Klaus er kommet til inde i
Kåls Mølle i 1958. De køber farmors hus på hjørnet af Ålevejen og
Lundshøje. Farmor Margot har det ikke længere godt med trapperne i huset.
Nu kommer Poul retur til sit barndomshjem med sin egen lille familie. Hvilken begivenhed at få lov til.
Her skifter vi igen snaps. En sommerpunch fra 2014. Det ligner mørk tomatjuice. Det smager sødt og mildt og slet ikke af snaps. Det er farligt.
Poul laver et stort hop til nutiden. Til stiftelsen af Thorø Snapselaug i 2005 i
Bispens Lysthus på Thorø. Der er mødepligt i Pouls kælder med Karlo og de
folk, der ville noget. Siden er det blevet til 25 medlemmer fra Kærum Sogn.
Optagelsen er 3 hjemmelavede snapse, som skal anerkendes af mundskænken og 2 rådmænd.
Den berømte Tysklandstur med Willemoes, datterens busselskab, bliver
annonceret på pælene i Thorøhuse og indkøbene til det kommende års snapsebrygning kommer i bus/hus.
Poul tøffer igen ud i køkkenet og kommer tilbage med en flaske med en
enorm firkantet skrueprop. Det er hvidtjørnen, som lige nu ligner et fantastisk fyrværkerivandfald på cykelstien langs ringvejen. Utrolig dejlig smag.
På Ålevejen 2 bor datteren Lene sammen med Jørgen, på Ålevejen 1 bor
sønnen Klaus´ kone, Helle, nu med Lars efter Klaus død. Der er 4 børnebørn. Tvillingerne Charlotte og Pernille, Lenes, og Morten og Marianne,
Klaus´. Der er 5 oldebørn.
Poul har samlet familien omkring sig. De holder øje med ham, og han holder
øje med dem.
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spisebord og hilser på alle billederne i rammer på skænken af de døde: hans far og mor, hans kone Lis, hans søn
Klaus. Symbolsk mod uret. Og hver morgen, når han står
op, har åbnet sit soveværelsesvindue på første sal og
hængt dynen ud, går han ned i spisestuen og med uret
rundt om spisebordet, hilser han på billederne af de levende: Lene, datteren, Pernille og Charlotte, Morten og Marianne, børnebørnene, svigerbørn og oldebørnene. Symbolsk med uret.
Poul har den største disciplin med flagstang og flag. Op til tiden og
ned til tiden. Lad os alle sammen hejse flaget til tiden d. 8. juli
2015.
Skrevet af Bolette.

Foto: Bolette
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Medens publikums begejstrede tilkendegivelser fra sidste års Thorøhuse Cabaret stadig sidder i erindringen, er holdet allerede gået i gang med at forberede dette års forestilling. Succes forpligter. Så den skulle gerne blive ligeså
god...eller bedre...end den i 2014. Vi er stort set det samme hold som sidst,
der står for showet, både dem på scenen og dem bag ved. Der er premiere
fredag d. 6. og forestilling lørdag d. 7. november. Vi lægger ud med lidt lækkert mad kl. 18.00. Bagefter kaffe. Og kl. 19.30 går det løs. Vi håber, at I
bakker ligeså massivt op som sidste år. Dengang blev overskuddet på 15.000
kroner, som alle blev doneret til forsamlingshuset Det vil også ske i år. Prisen
for hele aftenen er sat til 180 kr. excl. drikkevarer.
Hans Henrik tager gerne mod reservation allerede nu på telf. 42384049
Med kærlig forårshilsen fra cabaretholdet.
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Foto: Bjarne Toft

Inger og Helge Lerche står igen bag Thorøhuse Cabaret 2015. Her udvælges og vurderes
tekster. Da redaktøren var forbi for at hente omtalen til bladet, ja så var der lige et par
tekster med hjem.

Nyt fra
SAVE-REGISTRERINGEN
SAVE (Survey of Architectural Values in
the Environment) er et dansk-udviklet
system til kortlægning og registrering
af kulturmiljøer og udpegning
af bevaringsværdige bygninger
SAVE registrering

Tekst og foto indsendt af Bolette
Se omtalen næste side.
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SAVE—fortsat fra forrige side.
Lars Lund fra Niras er færdig med sin registrering af enkeltbygningerne i byen.
Karaktergivningen på bygningens bevaringsværdi, ud fra SAVE-systemet, er under udarbejdelse, ligesom der på hver bygning udarbejdes nogle retningslinier eller henstillinger,
med forslag til ejerens fremtidige bygningsmæssige indgreb og vedligehold.
Der er af Lars Lund fremsendt eksempel på, hvordan det vil tage sig ud, når det lægges ud
på kommunens hjemmeside, og der vil, sammen med kommunens Plan og Kulturafdeling
og slutbrugerne, blive redigeret for at få det mest optimale resultat. Det forventes, at de
enkelte ejendomme kan hæftes op, så de følger øvrige informationer på f.eks. kortinfo.
Så det link, jeg troede kunne blive klart til maj- nummeret af Thorøhuse Posten, må vi
informere om på anden måde, når det er klart. Fx i infoskabet ved Forsamlingshuset.
Hilsen Bolette Eggers
Formand for Thorøhuse Bylaug.

Dødsfald.

Ingrid Svane Petersen døde 29. marts på Bofællesskabet Korsvang, 91 år gammel. Ingrid
og hendes mand Aage flyttede til Thorøhuse i 1996 på Ålevejen 11. Efter mange besværligheder med lokalplanen fik de bygget et nyt hus, og efterhånden fandt de sig godt til rette
i lokalsamfundet. Det er bestemt ikke nemt at flytte, når man er over 70. Aage døde i 2004,
og Ingrid boede i huset alene frem til 2007, hvor hun flyttede til Assens.
Ingrid var uddannet fotograf, og de drev i mange år fotoforretning i Ruds Vedby på Vestsjælland. Senere flyttede de til Lille Stokkebjerg for at handle med juletræer og brugskunst. Ingrid var flittig gæst i onsdagsklubben i forsamlingshuset, selv om hun ikke spillede kort, men så blev der strikket i stedet.
Selv om hun boede i Assens, var Thorøhuse ”hjemme”. Annelise besøgte sin mor dagligt,
og der blev altid spurgt om, hvordan det gik ”hjemme” i Thorøhuse.
Her skal rettes en tak til alle fra lokalområdet, der viste medfølelse i hendes sidste svære
tid.
Annelise og Bjarne
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Indsamling til Kræftens Bekæmpelse
Søndag den 12. april var der landsindsamling til fordel Kræftens Bekæmpelse.
Bente Hyldgaard, Anette og Palle Isaksen indsamlede 2680 kr. i Thorøhuse.
Er flot resultat, ca. 500 kr. mere end sidste år.
På landsplan blev der indsamlet 34,6 millioner kr.
Pengene går bl.a. til forskning.
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Stor jolle sælges.
Årer og anker
medfølger 1500 kr.
Kontakt Bjørn
22641391
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Erik Hokkanen & Lumisudet. (USA/FIN)

Koncert med spisning.
Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 5. juni kl. 18/20.
Der venter et glædeligt gensyn og helt sikkert en særlig fornøjelig aften
med denne fantastiske musiker og dette fantastiske orkester, der også gæstede Thorøhuse Forsamlingshus for præcis 3 år siden. En af de helt store
koncertaftener. Erik Hokkanen bor til daglig i Austin, Texas. Han kommer på besøg i forbindelse med en ny lille Europa-turne. Med sig på turen har han sine finske legekammerater, der kalder sig Lumisudet
(sneulvene). Lumisudet består af Arto Järvela, violin, Tapani Varis, bas
og Petri Hakala på mandolin, absolut nogle af Finlands dygtigste musikere. Hokkanen selv også kendt som ”The Texas Tornado” gør sig på violin, guitar og vocal. Musikken er et sammenkog af det bedste fra den
amerikanske og skandinaviske folk-tradition, men orkestret kommer også
rundt om mange andre genrer. Koncerten bliver med mulighed for spisning. Der serveres en 2-retters menu for 125 kr. Koncertbilletten koster
ligeledes 125 kr. og kan bestilles på tlf. 22871053.
Billede og tekst indsendt af Jeppe
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22. april 2015
Vi var delt i 4 hold. Børnene på traktorholdet, badebroen med de stærke mænd, gyngerne og fædrene, og alle samlerne.
Der var 32 voksne og 12 børn.
Vi samlede det sædvanlige vognlæs. Entreprenørgården havde også som sædvanligt
stillet vogn til rådighed. Vejret var det bedste strandrensningsvejr. Indenfor i Forsamlingshuset havde Lisbeth dækket kagebord med sit hjemmebag. De sidste gik hjem
21.40. Tak til alle fremmødte.
Bolette/ Bylauget.

Foto Bolette
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Foto Bolette

Annelise delte bøger ud.
Torsdag den 23. april var Annelise boguddeler her i Thorøhuse. Kulturstyrelsen har
iværksat en kampagne for at få folk til at
læse mere. Over hele landet blev der delt
100.000 bøger ud, ganske gratis. Her i
Thorøhuse blev det til 25. God læselyst.

Foto: BTO

Ny formand.
Thorøhuse Forsamlingshus fik ny formand på
sidste generalforsamling. John Pedersen på
Saltoftevej har meget stor erfaring med foreningsarbejde, men også cykelløb har han som
lidenskab. Her ses John til venstre sammen
med Lasse Lauridsen i færd med stemmeoptælling.
Foto: BTO

52

Sådan kan det løses: Et mobilt omklædningsskur
opstilles ved badebroen på Drejet. Vognen kan
drejes og skærme for vind og indkig. Her er det
moster Ellen, Ingrid Svane Petersen og avisens
korrekturlæsende medarbejder Annelise, der i
1953 prøvede denne løsning på Fanø.
Foto: Aage Skovgaard Petersen

”Har du set alle de
kedelige beretninger og referater,
der er i Thorøhuse
Posten denne
gang?”

”Ja. Men man kan jo altid
bruge bladet som
klatpapir”.

