Torup Ting generalforsamling 2020
Dato:

5. marts 2020

Tid:

19 - 21

Sted:

Torup Forsamlingshus, Hågendrupvejen 6A, Torup

Antal fremmødte: 48 personer

1 Valg af ordstyrer og skriver
•

Ordstyrer: Peter Plant

•

Skriver: Catalina Sommer

•

Peter Plant, erklærede at:
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med dagsorden ifølge vedtægten

2 Referatet fra sidste års generalforsamling blev godkendt
3 Tingets årsberetning blev godkendt
4 Småtingenes beretninger.
•

Trafik/veje v/ Annette og Lene.
Rævebakkestien er nu etableret som en bred grusbelagt sti.
Samarbejdet med de studerende fra Aalborg Universitet fortsætter.
Der arbejdes fortsat på at cyklister og især børn på cykler, kan færdes sikkert på Torups veje
og indfaldsveje.

•

Trampestier v / Helle (+ Anni: Haiku).
Gruppen består nu af tre personer, der vil arbejde på at synliggøre de stier der findes i og
omkring Torup. Helle efterspurgte kontakt til lodsejerne/landmændene, der ejer jorden i
området.
Inspireret af sine daglige vandreture på Landsbysporet omkring Torup
[https://spor.dk/sporene/sjaelland/torup] skrev Anni haiku-digte, der siden blev udgivet
som en lille bog, der kan købes i Torup Bogby på Stationen eller i Brugsen. Anni læste et digt
fra en dag i marts og tog os på skønneste vis med ud i naturen med sine ord.

•

Deleværksted & Sykkel v/ Kristian.
Deleværkstedet, der tidligere havde til huse på Mejeriet er nu flyttet til Dyssekilde Station.
Det holder åbent i lige uger fra 14-17.30. Her er man velkommen til at bruge værkstedet til
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at reparere småting og redskaber eller stå med sit eget projekt. Deleværkstedet bor sammen
med Sykkel.
Sykkel startede for ca. et år siden med støtte fra LAG Halsnæs Gribskov, Økosamfundet
Dyssekilde og Grønnevirke. Her kan man leje specialcykler: liggecykler, cykel med sejl,
cargocykel til transport af tungt gods og en cykelversion af camp-let, med udklappeligt telt
og liggeplads til to. Se mere på https://www.sykkel.dk/
•

Torup DOKby v/ Simon. Der blev fremvist dokumentarfilm i januar: Børnene på silkevejen,
og der er flere dokumentarer på tapetet i den kommende tid.

•

Torup QR-koder v/ Jens og Anita. Torup har en lang og spændende historie, som man kan
læse mere om ved at aflæse QR-koderne på skiltene, der nu hænger rundtomkring i Torup.
På Dyssekilde Station hænger et oversigtskort over QR-skiltenes placering. Hvis man ikke vil
gå ud og finde skiltene, kan man finde de samme informationer på Torup Tings hjemmeside:
https://www.torupting.dk/opdag-torup hvor både oversigtskortet, historierne, de gamle
fotos og nye videoer er tilgængelige

•

Torupfonden v/ Lisbeth.
D. 15. november 2019 blev Torupfonden formelt ejer af Hvidelandsgården.
I efteråret 2019 foretog Nordsjællands Museum arkæologiske undersøgelser og der blev
fundet to ankelringe, potteskår og en urnegravplads.
Lokalplanen for Hvideland blev vedtaget af et enstemmigt Halsnæs Byråd i efteråret, med
meget positive kommentarer fra begge sider af det politiske spekter. fortsætter sit arbejde
med planlægning af byggemodning og salg af sokkeludstykninger. meddelte også, at
trædestenen, der blev givet til Torup i anledning af kåringen til ”Årets Landsby 2019” for
tiden opholder sig på Nationalmuseet hvor den skal indgå i udstillingen: ”En skat til
Danmark” henover sommeren.

•

Projekt DELTAG v/ Catalina. I Torup deltager vi i et forskningsprojekt i samarbejde
med Kulturhusene i Danmark og Aarhus Universitet. I december var Catalina i Odense
på Kulturmaskinen på opstartsseminar for blandt andet at møde de 34 andre kultur- og
medborgerhuse, men også for at blive klædt på til at være medforsker.
Projekt DELTAG stiller skarpt på, hvad der foregår i kultur- og medborgerhusene i Danmark.
Torups bidrag til projektet bliver at stille skarpt på, hvad der foregår hos os og hvad det
betyder for de mennesker som deltager.
I løbet af sommeren vil Catalina fokusere på lige netop dén opgave ved hjælp af forskellige
værktøjer, som blev introduceret i Odense på opstartsseminaret bl. a. interviews og
kortlægning.
Det bliver spændende at være med til at bidrage til et stort landsdækkende
forskningsprojekt, som retter fokus på de forskellige deltagelsesformer, som kulturhusene
rummer.
Projektet strækker sig over 3 år, hvor det særligt er i starten at de 35 kultur- og
medborgerhuse bidrager med materiale, fx interviews.
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Torup Folkeuniversitet v/ René.
Folkeuniversitetet har lige siden starten i 1898 fokuseret på forskningsformidling, og det har
altid været et princip, at formidlingen skulle være åben for alle. Fra folkehøjskolen har man
overtaget princippet om, at man ikke afholder eksaminer eller prøver. Folkeuniversitetets
særkende er, at alle undervisere/foredragsholdere er forskere, der er i stand til at formidle
egen og andres videnskabelige arbejder på et højt niveau, men samtidig på en almen
forståelig måde. Det har vi tænkt os at benytte os af og bringe til Torup - og dermed hele
Halsnæs.
Med Folkeuniversitetet vil man bringe forskellige faglige kapaciteter til Torup. Det kan handle
om samfund, bæredygtighed, design, musik eller historie.Torup.
Folkeuniversitet holder stiftende generalforsamling på Dyssekilde Station d. 15. marts kl. 1213

-

-

5 Nye Småting
•

Torup Julemarked version 2.0. v/ Jytte. Jytte påtog sig at være tovholder i forhold til at
samle de kræfter, der skal sørge for Torup Julemarkeds fortsatte eksistens

6 Regnskabet blev godkendt
7 Budgettet blev godkendt
8 Valg af formand. Peter Plant modtog genvalg
9 Valg af Tingråd
•

Simon Hansen, Mette Jacobsen og Catalina Sommer var villige til genvalg

•

Flemming Pedersen ønskede ikke genvalg

•

Astrid Wodschow meldte sig som ny kandidat

•

Alle kandidater blev valgt ind og tingrådet består således af Simon Hansen, Mette Jacobsen,
Astrid Wodschow og Catalina Sommer med Peter Plant som formand

10 Revisor/suppleant. Lisbeth Berg blev genvalgt som revisor og Hatla Thelle som revisorsuppleant
11 Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
12 Næste møde & evt. Der vil blive indkaldt til generalforsamling igen til næste år ved samme tid.

__________________________________
Ordstyrer Peter Plant

___________________________________
Skriver Catalina Odile Sommer
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