
Torup Ting årsberetning 2018

Lokaldemokratiet lever og udvikler sig i Torup. Levende, informative og velbesøgte
borgermøder viser den brede interesse for et demokrati, som trives nedefra. Dette
engagement er vigtigt for at alle føler sig hørt og ser sig selv som aktive deltagere
i lokalsamfundet. Demokrati er ikke klaret ved at sætte et kryds hvert 4. år: det
skal leves hver dag. Det gør vi i Torup.

Det har været endnu et aktivt år for Torup Ting:

· 2 borgermøder, FEB & SEP 2018

· Løbende kontakter til og møder med borgmestre, kommunale udvalg & den
kommunale forvaltning

· Etableringen af Torup Fonden og tilløbet til Hvideland – og til
seniorbofælleskab/ almennyttige boliger på Sverkilstrupvej

· Aktive Småting: Torup Deleværksted, Stier & Veje, Torup DOKby, Torup
Tingsted, Torup Fonden, Torup Kalender/Velkommen til Torup, QR-koder

Imellem borgermøderne arbejder bestyrelsen - på baggrund af drøftelserne ved
borgermøderne – med aktuelle forhold af betydning for Torup og omegn, dvs i det gl
postnummer 3380 Dyssekilde. Bestyrelsen har således løbende haft møder med
borgmestre & den kommunale forvaltning, især om veje/stier/trafik, om senior
bofællesskab og om Torups udbygning, hvor en kommunal prøveballon (Torup Nord)
ved Torup Tings mellemkomst landede på en mindre omfattende løsning (Hvideland,
mod syd). Denne sag er nu så langt at lokalplanen for området er under politisk
behandling. I denne proces er Torup Ting en meget aktiv partner – og har i denne
anledning taget initiativ til Torup Fonden, hvor Torup Ting er repræsenteret, og som
har til formål at holde hånd i hanke med Torups udvikling.

Torup var også genstand for opmærksomhed under Erhvervsministeriets årlige
Landdistriktskonference (SEP 2018) under overskriften Levedygtige Landsbyer, hvor
formanden for Torup Ting, Peter Plant, og formanden for Torupfonden, Lisbeth
Hansen fokuserede på Hvideland og Torups mange aktiviteter. Formanden for Torup
Ting har desuden, mere lokalt, holdt oplæg om borgerdreven udvikling og



lokaldemokrati i Netværket, Frederiksværk og i Turbinehuset, Frederiksværk – og er
inviteret til at holde tilsvarende oplæg i Folkeuniversitetet i Lemvig & Salling.

Kulturelle aktiviteter, attraktioner og virksomheder – det levende Torup – var også
temaer for KBHs Universitets undersøgelse af, hvorfor Torup er et attraktivt
tilflytterområde. Herfra blev foreløbige resultater blev præsenteret på TTs
borgermøde 5.2.2018 og igen ved et særligt arrangement 3.7.2018 om den næsten
færdige rapport. Også her har Torup Ting fungeret som facilitator bla ift
undersøgelse af Torup Marked. Det er en meget positiv rapport. Fra forordet:

’Modsat mange landsbyer i yderområder mødes man i Torup af et særdeles aktivt handels- og kulturliv, og
landsbyen har heller ikke har oplevet det velkendte fraflytningsmønster set andre steder i yderområder. I
denne undersøgelse har vi set på, hvad der gør Torup til noget særligt. Som udenforstående ser man straks
såvel institutioner (en lilleskole og en børnehave) som handelsmuligheder (en lokal Brugs, café og en
helsekostbutik). Tilsammen bidrager dette til liv og aktiviteter på hverdage. I sommerhalvåret er der
yderligere et lokalt marked ved togstationen og hyppige fællesarrangementer såsom vandreture, yoga,
foredrag, koncerter og udstillinger. Og det lokale foreningsliv inkluderer bl.a. et galleri, en musikforening, et
aktivt kirkesamfund, et genbrugsværksted og den lokaldemokratiske institution Torup Ting, hvor
nærdemokratiet plejes og arbejdsgrupper som for eksempel et deleværksted, en vejgruppe og en
dokumentarfilmgruppe etableres. For at forstå hvad baggrunden er for denne succes og hvad der holder
aktiviteterne i gang, har vi talt med en række af landsbyens borgere, både i workshops, interviews og
spørgeskemaundersøgelser. Desuden har vi undersøgt andres kendskab til Torup og aktiviteterne via
spørgeskemaer og analyse af mediernes omtale. 

De væsentligste faktorer bag Torups succes er en høj grad af opbakning til nye idéer/projekter, bred aktiv
deltagelse i arrangementer, personlige relationer på tværs af landsbyen, samt en god og konstruktiv dialog
både internt i landsbyen og med samarbejdspartnere som Halsnæs Kommune (f.eks. Kulturelt Samråd), den
lokale aktionsgruppe (LAG Halsnæs-Gribskov) samt offentlige og private fonde. Omverdenens blik på Torup
vidner om, at de lokale og regionale medier villigt omtaler Torup og aktiviteterne i landsbyen, og at
kendskabet til Torup strækker sig over en række nordsjællandske kommuner.’  Se
https://ign.ku.dk/forskning/geografi/publikationsliste/publikationsliste/?pure=da%2Fpublications%2Fhvad-
skaber-rurale-succeser-og-hvor-langt-raekker-brandet(c4302d0c-b686-45e1-b398-40770b6b8cf9).html

Småting, dvs arbejdsgrupperne under Torup Ting har fungeret fint ift de mange
Småting, nemlig Torup Deleværksted, Torup Tingsted, Velkommen til Torup,
Stier/Veje/Trafik, QR-koder – og forberedelsen af Torup Fonden:

· Torup Deleværksted: en eftermiddag om ugen, velvilligt huset af Mejeriet.
Genbrug og reparation er trendy – og Torup er helt på forkant her. Kontakt er
skabt til NNY/Efterskolen mhp at støtte elevernes iværksætterprojekter i
dette levende værksted med kompetente hjælpere

· Stier/Veje/Trafik: løbende dokumentation og lobbyisme ift Halsnæs
Kommune, herunder møder med forvaltningen. Sammenhængende og sikre
sti-forbindelser, især til/fra Melby og fartdæmpning/afstribning på vejene står

https://ign.ku.dk/forskning/geografi/publikationsliste/publikationsliste/?pure=da%2Fpublications%2Fhvad-skaber-rurale-succeser-og-hvor-langt-raekker-brandet(c4302d0c-b686-45e1-b398-40770b6b8cf9).html
https://ign.ku.dk/forskning/geografi/publikationsliste/publikationsliste/?pure=da%2Fpublications%2Fhvad-skaber-rurale-succeser-og-hvor-langt-raekker-brandet(c4302d0c-b686-45e1-b398-40770b6b8cf9).html


højt på listen. Særligt har Haldvejens mislykkede afstribning krævet gentagne
møder og en gedigen indsats fra vej/sti Småtinget, som i øvrigt har fremlagt
en samlet trafikplan for Torup og omegn

· Småtinget Velkommen til Torup har taget fat på opgaven på et nyt grundlag,
nemlig ved at skabe Torups nye hjemmeside, inkl en Torup Kalender (se
www.torupting.dk) og en Det Sker i Torup folder, som blev trykt i to
opdaterede udgaver henover året

· QR-koder i Torup, inspireret af et tilsvarende projekt i Liseleje. Fortællingen
om vigtige steder og historiske huse i Torup bliver fortalt via QR-koder, som
kan scannes af en mobiltelefon af den smarte slags. Projektet retter sig mod
både Torup-borgere og gæster udefra

· Torup Tingsted, en fysisk manifestation af lokaldemokratiet. Sten doneret af
Grønnessegård; aftale om brugen af området indgået med Menighedsrådet

· To hurtigtarbejdende grupper (ift Torup Fonden og det kommende Hvideland-
lokalplansarbejde) har leveret input til Hvidelands projektet.

Lokaldemokratimidler 2018

Torup Ting havde 7.11.2018 foretræde for Halsnæs Kommunes udvalg for Kultur,
Idræt og Demokrati – som et led i evalueringen af kommunens strategi for
lokaldemokrati. Der var megen ros til Torup og måden hvorpå vi udvikler
lokaldemokratiet. Interessen samlede sig også om de mange aktiviteter i Torup og
om brugen af lokaldemokratimidlerne (kr 50.000 i 2017; kr 23.333 i 2018), som
Torup Ting fik stillet til rådighed ift til at udvikle ’Vision 2030’, hvor kommunen skal
være kendt for at være ’Ikke for fin; rå og autentisk’. Brugen af midler er under
evaluering… ambitionen kunne være egentlige borgerbudgetter, men dér er vi ikke
endnu. Lokaldemokratimidlerne er et vigtigt økonomisk bidrag til Torup Ting, da der
ikke opkræves kontingent og pengene dermed er små. Så tak for det til Halsnæs
Kommune.

Torup Ting anvender midlerne til langsigtede formål, der kommer så mange som
muligt til gode. Vi ved ikke om kommunen kunne finde på at afskaffe midlerne igen.

http://www.torupting.dk


Der er bl.a. investeret i udstyr til fremvisning af film (Torup DokBy og teater), Torup
Tingsted Det Sker i Torup folder - og offentlige cykelpumper i Torup.

Torup Ting i 2017 og 2018 har anvendt lokaldemokrati midlerne til flg:

- Teater/musik aktiviteter for & med unge v/ instruktør Simon Hansen. Her er tale om et
samarbejde ml UKC Halsnæs, Torup Forsamlingshus TLC og Torup Ting. Lamper, scenetæpper og
dansegulv til teater indkøbt til fælles Torup-brug. Baggrunden er et ønske udtrykt
ved borgermøder, hvor behovet for aktiviteter for/med unge blev fremhævet. Denne aktivitet
knytter sig til 2030-visionens punkt om 'Sammenhængende lokale oplevelser'.

-       Film i det fri og forskellige steder i Torup.  Her er tale om et samarbejde med Torup
DOKby under Torup Ting v/ Ilon Lodewijks og Simon Hansen. Projektor, lærred og lydudstyr
indkøbt til fælles Torup-brug. Baggrunden er et ønske om at samle Torup'ere og gæster til fælles
aktiviteter, bla for at synliggøre Torups mange kvaliteter Denne aktivitet knytter sig til 2030-
visionens punkt om 'Sammenhængende lokale oplevelser' og 'Turisme og gæster'.

-       Velkommen til Torup. Folder og hjemmeside om aktiviteter (kalender), samt info om
virksomheder og foreninger i Torup og Omegn. Plus et QR-kode projekt til at fokusere på historien
bag særlige steder og bygninger i Torup. Baggrunden er et ønske om at synliggøre Torups mange
kvaliteter og aktiviteter. Denne aktivitet knytter sig til 2030-visionens punkter om både
'Sammenhængende lokale oplevelser' og 'Turisme og gæster'. Den er blevet videreført i 2018.
Udbyttet af dette er en synliggørelse af Torups mange kulturelle aktiviteter, attraktioner og
virksomheder - temaer som alle bliver fremhævet i KBHs Universitets undersøgelse af 'Rurale
succeser’, som blev præsenteret i Torup 5.2.2018 og 3.7.2018. Behovet for 'Velkommen til Torup'
understreges af planerne for Hvideland, som vil medføre mange nye medborgere i Torup: de vil
(også) have behov for at orientere sig bredt om Torups mange muligheder.

-       Tingsted, dvs. stenkreds: en fysisk manifestation af lokaldemokratiet. Her er tale om et
samarbejde med Grønnessegård, Menighedsrådet, lokale borgere og Torup Ting. Baggrunden er et
ønske om at synliggøre Torups lokaldemokrati... i en historisk belysning. Denne aktivitet knytter sig
til 2030-visionens punkter om 'Rå og autentiske oplevelser i hverdagen' og 'Turisme og gæster'.
Udbyttet af dette er en fysisk fællesoplevelse af et levende lokaldemokrati, en manifestation af
betydningen af lokal engagement som drivkraft i samfundsudvikling.

Torup Ting, februar 2019, Peter Plant

Bestyrelsen består af: Peter Plant, formand; Michael Arnoldus, Catalina Odile
Sommer, Martin Langbjerg-Andersen og Simon Hansen

Se www.torupting.dk og følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1483668321918794/?fref=ts

http://www.torupting.dk
https://www.facebook.com/groups/1483668321918794/?fref=ts

