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Invitation til møde på Uldum Rådhus

Du/I inviteres til møde om ønsket opstilling af tipi på Tørring Camping.

Dato: Den 29. august 2019
Tidspunkt: Klokken 16:00-17:00

Sted: Uldum Rådhus, Tjørnevej 6, 7171 Uldum

Vi modtog ansøgning om en tipi til Tørring Camping og sendte ansøgning i høring hos 
dig/jer som nabo/naboer.

De overordnede emner for de svar vi fik tilsendt af dig/jer, var:

 bekymring for støj, 
 parkeringsmuligheder til et øget antal gæster, 
 placering af tipien i landskabet og 
 tipiens funktion.

Sagen har efterfølgende været behandlet af vores politikere på Udvalget for Teknik på 
møde d. 13. august 2019. Politikerne vil gerne høre om din/jeres oplevelse af tipien i de 
6 uger den har været opstillet hen over sommeren før de træffer en beslutning om sa-
gens videre forløb. 

Til stede fra Hedensted Kommune vil være:
Morten Christensen, Leder af Miljø-, Bygge- & Erhvervsservice
Kristoffer Baungaard, Byggesagsbehandler
Merete Harbo, Landskabssagsbehandler

Du/I bedes give en tilbagemelding om deltagelse og antal deltagere senest søndag den 
25. august inden klokken 12:00 til byg@hedensted.dk så vi ved hvor mange vi bliver i 
alt.

Med venlig hilsen

Merete Harbo
Landskabssagsbehandler

mailto:byg@hedensted.dk


Fra: Mona Bregnhøj Andersen [mona@bregnhoej.dk]
Til: Post Bygge- og Erhvervsservice [Byg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 27-08-2019 09:59
Modtaget Dato: 27-08-2019 09:59
Vedrørende: Ang. tipi ved Tørring Camping

Hej Merete 

Bekræfter hermed at jeg har modtaget brev om aflysning af møde på torsdag. 

Min mand og jeg er positivt stemte over for opsætning af tipien ved Tørring Camping. 
Vi har ikke oplevet gener fra tipien i de uger, den har været opstillet . . . vi forventer heller ingen gener fremover, 
da vi har tillid til, at værtsparret på Tørring Camping overholder det reglement, der foreligger i forbindelse med campingpladsen. 

Med venlig hilsen 

Jens Peter og Mona
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Fra: Susanne Skaarup [skaaruplybek@gmail.com]
Til: Merete Harbo [Merete.Harbo@Hedensted.dk]
Cc: jskma@dukamail.dk [jskma@dukamail.dk]
Sendt dato: 23-08-2019 10:11
Modtaget Dato: 23-08-2019 10:11
Vedrørende: Invitation til møde på Uldum Rådhus den 29. august 2019

Merete Harbo 

Tak for invitationen til mødet den 29. august 2019, men vi har ikke mulighed 
at deltage 

Grønnevej 10 er forhindret 
Grønnevej 20 er bortrejst hele uge 35 
Grønnevej 22 har selv meldt afbud 

Vi vil gerne orientere om, at vi med tilfredshed har læst ansøger Betina 
Johansens modsvar på vores nabohøringssvar. 

I prøveperioden var der et enkelt tilfælde, som var generende for Grønnevej 
20. Beboer har selv gjort opmærksom på dette og fået venligt svar tilbage 
fra Betina Johansen. 

Vi har en sidste kommentar i forbindelse ansøgers ønske om at anvende tipien 
til eksempelvis barnedåb, familietræf mv., hvilket er udlejning til private 
formål. 

Derfor hæfter vi os ved Teknikudvalgets kommentar i indstillingsnotatet 
under punktet Administrationens vurdering på side 5: 

"Dog vurderes det, at udlejning til private formål såsom barnedåb, 
konfirmation, firmaarrangement, familietræf, veteranbilstræf, teambuilding 
med mere ikke er formålet med en campingplads med særlig landskabelig 
beliggenhed, og at det vil være i strid med intentionerne i planlovens 
landzonebestemmelser." 

Det er nu op til Teknikudvalget at træffe beslutningen i forhold til 
ansøgningen fra Betina Johansen. 

Der kommer ikke mere fra vores side. 

Med venlig hilsen 

Anny Kjær Pedersen 
Grønnevej 10 

Jens Simonsen og Kirsten Munk-Andersen 
Grønnevej 22 

Susanne Skaarup Lybek Andersen 
Grønnevej 20 

--- 
Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
https://www.avast.com/antivirus 
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Fra: Dorte Pabst [dorte@peleikis.dk]
Til: Post Bygge- og Erhvervsservice [Byg@Hedensted.dk]
Cc: info@toerringteltplads.dk [info@toerringteltplads.dk]
Sendt dato: 23-08-2019 10:05
Modtaget Dato: 23-08-2019 10:05
Vedrørende: Tipi på Tørring Camping.

Hej.
 
Undertegnede er desværre forhindret i at deltage i mødet ang. Tipien pga. aftenarbejde, men jeg vil her gerne tilkendegive min holdning.
Jeg står flere gange dagligt og nyder livet og Camping stemningen fra Tørring Campingplads fra min bolig. Så jeg vil gerne her give udtryk for at jeg SÅ
gerne vil støtte op om alle de gode initiativer der laves, og selvfølgelig skal tipien også være på Tørring camping.
 
Jeg håber I får et godt møde som også resulterer i opbakning til det fantastiske arbejde der er gjort, og som forhåbentlig fortsætter på Tørring
Camping.
 
 
Med venlig hilsen beboerne på Grønnevej 12 7160 Tørring.
 
 
Dorte Pabst Peleikis
 
 

MERE2904
Fremhæv

MERE2904
Fremhæv

MERE2904
Fremhæv


	Invitation til møde på Uldum Rådhus
	Bemærkning 1
	Bemærkning 2 m.fl_
	Bemærkning 3



