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Mødereferat.  
Dato 24.08.2021 kl. 18.30 i Pyramiden Udby Skole. 

Deltagere: Der kom ca. 90 deltagere til mødet. 

Heraf var der: 

Fra Kommunen ca. 11 deltagere 

Fra Lokalforum: Henning Olsen, Ronnie Hansen, Egon Jensen, Hans Ravn, Henning Larsen, Dorte 

Kold, Tom Nielsen og Allan Lystrup. og Kjeld Malte 

Emne Beslutning  

Velkomst Henning Olsen (Henning) og 

Borgmester Christina K. Hansen. (Christina) 

 

Tuse Næs – hvor er 

vi nu og hvad vil vi. 

Henning viste præsentation, som er udsendes sammen referatet, 

om hvor vi er og hvad vi vil. Visionsplan, mål og lokalplan. 

? Kommunen har fjernet skraldestativer, så nu ligger skraldet 

og flyder. 

Svar John Harpøth: Der er styr på det. 

 

Udvikling og bosæt-

ning på Tuse Næs. 

Henning viste præsentation, som er udsendes sammen referatet, 

om fremtid og bosætning på Tuse Næs. Hørby Nord: Vi har 

snakket med kommunen. 

Christina: Har rettet henvendelse til Ministeren. Håber man 

kan lave loven om. Folketingets ministre bliver inviteret til Næs-

set. 

Byggesager. 

Christina: Flere er blevet ansat – man skal arbejde på en mere 

effektiv måde. 

John Harpøth: Man skal rette sig efter nationale regler. Ny lov. 

Hvordan skal man ansøge. Meget besværligt. 

Preben Hansen: Byggesager meget besværligt. Politikerne er 

meget pressede og kan ikke overkomme arbejdet. 

? Beboer på Kirkevejen. Nabo til kirkeskoven. Skovrejsning! 

Egetræer plantes tæt på vores hus. Det kan blive 10 meter højt, 

hvad hvis det vælter? Hvem vedligeholder stier? Der køres alt 

for stærkt på Kirkevejen.    

 

Trafik- og infra-

struktur. 

Henning viste præsentation, som er udsendes sammen referatet, 

om trafik og infrastruktur. 

? Kisserupvang: Kystsikring: Et gammelt spørgsmål fra 

2015/2017. Projekt indsendt 2020. Har ikke fået svar. 

Vandløb: Der er 2 nedgravede, de skal renses en gang om året. 

Grundejerforeningen skal selv betale. 

John Harpøth: Kommunen har ikke set noget indsendt. §2. 

? Flemming Sørensen: Hvad med en sluse ved Hundested-Rør-

vig. Hvad med en gangbro over Holbæk Fjor. 

Karen Thestrup: Slusen kan betyde noget for fiskebestanden. 

Hvad er prisen? Bro EU-midler. Skib Næsset-Holbæk-Orø? 

Allan Lystrup: ”Sparke døre ind” Send gode ideer til mig, så 

finder jeg de rigtige politikere. Hvor kan referater fra Lokalfo-

rum ses? Henning. De kommer på vor nye hjemmeside. 

TRAFIK. 
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Beboer på Kirkevejen: Chikaner, vejbump, farlige veje. Næsset 

er det vilde vesten. 

? Vejbump ved Markeslev 

John Harpøth: Har været i dialog med politiet. 

? Hvem slår græsset ved vejskiltene. 

Henning: Det gør kommunen, men der er ikke slået græs ved 

skiltene. 

Spørgsmål fra bor-

gerne til politikerne 

omkring konkrete 

forhold i og omkring 

Tuse Næs. 

Hans Ravn: Byggeri: I starten skulle man have 25% af bygge-

prisen i egenkapital, resten som kredit. Lokalplanen tog lang 

tid. Nu skal man have 50% i egenkapital i banken, resten som 

kredit. 

Christina: Kender problemet. Det er meget svært ude på landet. 

Jes Edvars: Hvad med en Andelsboligforening 

Byggeriet på Den gamle Spar butik bliver til noget. 

 

Opsamling og afslut-

ning. 

Henning og Christina.  

 

Venlig hilsen 

Tuse Næs Lokalforum 
 

 
Kjeld Malte.  

Sekretær. 
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