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Miljøforeningen på Tuse Næs 

____________________________________________________________________ 

Referat fra generalforsamlingen den 19. april 2018 i Huset på Næsset 

Peter Jacobsen bød velkommen til de ca. 60 medlemmer, der var mødt op trods det varme forårsvejr. 

1. Valg af dirigent 

Peter Holst blev valgt til dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning 

Som fungerende formand aflagde Peter Jacobsen beretning. I korte træk fortalte han om 

- foreningens store medlemstilgang og mediedækning (artikler i Nordvestnyt og Information, indslag i P4), 

- foreningens invitation til Klima og Miljøudvalget, der kommer på besøg den 29. maj, 

- Åse fra Botanisk Forening, der forestår en rundvisning i ”orkideernes land” den 30. juni, og 

- foreningens høringssvar til kommunen vedrørende Sokhøjvej 16. 

Ved hjælp af en overhead forklarede formanden om dispensationen, som byrådet vedtog på et tvivlsomt 

grundlag, samt om kommunens udkast til miljøtilladelse, som afslørede, at der reelt bliver tale om en 

forværring af situationen, bl.a. for sommerhusområderne Kisserup Strand og især Løserup Strand.  

Der fulgte en lang og interessant debat om lugtgener, tung trafik på vejene, MRSA-fare og gyllekørsel. 

Noget af debatten omhandlede den ansøgte udvidelse af svinebesætningen på Løserupvej 55, hvor der 

bl.a. kom forslag til, hvordan man kunne illustrere størrelsen af staldanlægget og højden på siloerne. 

Et medlem anbefalede foreningen at begære aktindsigt over tilsyn af svinebedrifterne på Tuse Næs. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Godkendelse af vedtægter 

Der kom et forslag til at ændre på punkternes rækkefølge i dagsordenen, som blev taget til efterretning. 

Som eksempel blev nævnt dagsordenen for grundejerforeningen KisserupVang. Peter Holst foreslog 

bestyrelsen at udarbejde en forretningsorden og arbejder videre med vedtægterne til næste general-

forsamling. Vedtægterne med de forelagte ændringer blev enstemmigt vedtaget. 

4. Godkendelse af Budget 

Foreningen har endnu ingen økonomi, men bestyrelsen blev pålagt at udarbejde et budget i forlængelse af 

den vedtagne kontooprettelse mv. Som et foreløbigt skøn fremlagde formanden, at forventningen i år er 

ca. 5.000 kr i indtægter og tilsvarende i udgifter – meget afhængig af eventuelle kommende klagesager. 

Flere medlemmer lovede økonomisk støtte, hvis der skulle opstå behov. Punktet blev godkendt. 

5. Valg af bestyrelse 

Følgende blev valgt til bestyrelsen med applaus: 

- Anne-Mette Steinbock 

- Asger Lind Poulsen 

- Birgitte Østergaard Hansen 

- Lene Borup 

- Peter Jacobsen 

- Jytte Momsen (suppleant) 

- Jette Friis Tuca (suppleant) 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelses-

møde. 

6. Valg af revisor 

Dorthe Nielsen stillede op og blev valgt med applaus. 
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7. Indkomne forslag 

Der var ingen yderligere indkomne forslag. 

8. Eventuelt 

Der opstod efterfølgende en livlig debat. 

Meget handlede om de aktuelle sager med udvidelse af svineproduktioner på Tuse Næs; herunder at vi 

gerne vil have en god og ordentlig dialog med svineproducenterne. Asger fra bestyrelsen har været i 

dialog med Preben Hansen, bl.a. omkring MRSA-problematikken og omlægning til økologi som alternativ 

til industriel produktion. 

Mange klagede over kraftig lav- og algevækst på træer, buske og bygninger, hvilket har sin årsag i luft-

forureningen med ammoniak(-kvælstof). Der blev spurgt til, om det var noget man kunne få målt og 

verificeret.  

Der kom en opfordring til bestyrelsen om at tage kontakt til Lokalforum. Samt at overveje Samsø-

modellen med andelsopkøb af økojorde, om det var noget foreningen kunne tage op. 

Endelig kom der forslag om at informere lokalsamfundet om husdyr-MRSA. 

 

Referent: Lene Borup 

Den 23. april 2018. 


