Referat Torup Ting Generalforsamling 29.3.2022
I TLC, Torup
Ad1 - Ordstyrer/referent
Peter Plant valgt til ordstyrer og Signe Larsen til referent.
Ad2 - Referat fra sidst
Referatet godkendt uden kommentarer.
Ad3 - Årsberetning
Torup Ting dækker det gamle postnummer 3380 Dyssekilde, der strakte sig fra Hald strand
til Grønnessegård – midt på Halsnæs.
Torup Ting deltager/har deltaget i en række udadvendte aktiviteter:
 Smart Rural 21: EU projekt om landsbyer - med internationalt besøg
 Forsknings- og udviklingsprojekter: Varme Zoner, Deltag, Grønne Fællesskaber og
Rural Successer
 Høringssvar ift myndigheder: grusgrave og tog-trafik – med succes
 Samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune om udvikling af lokaldemokrati
Den politiske aftale om Frilandsbyer var genstand for en foreløbig drøftelse. Forskellige ideer
fremlagt. Er Torup omfattet af kriterierne for udvælgelse? Værd at afprøve muligheden?
Tre bænke produceret lokalt på FGU-skolen er indkøbt, to er placerede på trampestien, Bo
Hansens mark. Fodboldmål på vej. Den fulde årsberetning indsendes til KIDE/Halsnæs
Kommune og kan ses på Torup Tings hjemmeside - www.torupting.dk
Ad4 - Småting beretning
Klatrevæggen
- Har været igang i et år
- Mange børn er med - voksne er også velkomne
- ÅBENT HUS ved klatrevæggen hver gang der er Torup marked 2022.
Repaircafé også kaldt deleværkstedet
- I god gænge
- Holder åbent onsdag i lige uger kl. 14-17.30
- ALLE er velkomne også selvom man ikke bor i området
DOKbyen
- Har ligget lidt stille
- Har tre film liggende klar til visning
- Husk at Torup Ting har udstyr til filmvisning, der kan benyttes af alle

Vej og sti
- Småtinget har haft et godt møde med formanden for Plan og Byg udvalget pba af
Torup Tings Trafikplan (rev udg 2022).
- Kommunen er ved at søge om at få et firma til at kortlægge trafikken gennem Torup,
så småtinget kan arbejde videre på baggrund af en professionel undersøgelse.
Trampestier
- Vanskelige dialoger med nogle lodsejere
- Henviser til iøvrigt til Halsninoen og de mange stier i området: se bl.a.
www.paasporet.dk og Halsnæs Kommunes hjemmeside
Grejbanken
- Hjemmesiden - www.tingogtalenter.dk fungerer
- Betaling er igang med at blive organiseret. Det er planen at man kan betale 300 kr.
for et år og så låne frit af udstyret i grejbanken.
- Der arbejdes fortsat på talentdelen, hvor det skal undersøges hvilke talenter der
findes og vil stille sig til rådighed i området - så vi kan hjælpe hinanden bedre.
Andet - ikke småting - der blev nævnt:
Torupfonden
- Der er netop solgt grund nr. 14 på Hvideland
- Det lykkes for Hvideland at blive den bæredygtige landsby man drømte om med
genbrug af regnvand til alle toiletter, etablering af Torup Fjernvarme med
jordvarmespiraler og eget rensningsanlæg til spildevand.
Indsats for Ukraine
- Der er åbnet en ‘genbrugsbutik’ i Frederiksværk, den gamle cykel/legetøjsbutik. Alle
er velkomne til at komme og hjælpe til.
- Se ‘Ukraine Halsnæs Venner’ på Facebook.
Forslag om foreningsdag
- På TLCs nylige generalforsamling var et forslag om at afholde en informationsforeningsdag for alle områdets omkring 20 foreninger. Dette er der tilslutning til.
Ad5 - Nye Småting?
Der blev ikke etableret nye småting.
Ad6 - Regnskab
Regnskabet for 2021 blev godkendt.
Ad7 - Budget
Budgettet for 2022 blev godkendt.
Det blev besluttet at Torup Ting kan forhøje tilskud til op til 5000 kr. på en børnevenlig
‘naturskattejagt’ på trampestien.
Ad8 - Valg af formand
Peter Plant blev genvalgt som formand

Ad9 - Valg af bestyrelse
Catalina Sommer, Simon Hebeltoft og Signe Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, Lis Hoffmann, mhp at styrke udarbejdelsen af
regnskab og budget.
Ad8 - Evt.
Forslag om paraplybankkonto for alle lokale foreninger mhp ikke alle skal betale for
foreningskonto til banken.
Ønske om et mere grønt Torup - flere planter og træer:
- Byforskønnelsespulje
- Muren overfor brugsen er tidligere blevet nævnt
- Forskønnelsesgruppe arbejder med forskønne Brugsen og området deromkring.
- Torup Ting vil lægge VILDnæs frøposer i Stationsbygningen til fri afbenyttelse.
Der spørges ind til Brugsens planer, herunder p-pladser. Der er søgt LAG-midler til
renovering og energioptimering af bagbygning.
Parkeringsplads overfor kirken ud af midtbyen og mindre trafik gennem landsbyen drøftes,
herunder den nuværende parkeringsplads og hvor der evt kan skabes anden
parkeringsmulighed - til skole og forsamlingshus. Forskønne den nuværende
parkeringsplads ved fx at plante træer udenom?

