
  

 

 

 

 

Ny forpagter på Tørring Teltplads 

Ægteparret Betina Nygaard Johansen og Flemming Svinth Jo-

hansen har foreløbig forpagtet teltpladsen i 2018. En ny vi-

sionsplan skal afstikke rammerne for teltpladsens fremtid. 

Tørring Teltplads har fået ny forpagter. Ægteparret Betina Nygaard Jo-

hansen og Flemming Svinth Johansen har overtaget driften af teltplad-

sen fra Gudenåcentrets Støtteforening, der siden 2010 har haft ansva-

ret for driften. 

Betina Nygaard Johansen driver i dag en køreskole sammen med sine 

søskende, men hun vil i sæsonen hellige sig teltpladsen. Hun har i for-

vejen et samarbejde med Tørring Kanoudlejning omkring teambuilding 

og familieaktiviteter. 

”De tidligere forpagtere har passet godt på teltpladsen, og vi glæder os 

til at fortsætte det gode samarbejde. Vi vil ligesom støtteforeningen 

gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og håber selvfølgelig på, at 

lokalsamfundet vil støtte os, så vi har et grundlag for at drive pladsen,” 

siger Betina Nygaard Johansen. 

Ægteparret er i første omgang gået i gang med en tilpasning af telt-

pladsen, ligesom de har indrettet et nyt indtjekningskontor. De har 

desuden planer om at åbne mulighed for salg af is og drikkevarer og 

om at etablere en flytbar terrasse ved åen, hvor gæsterne kan slappe af 

og nyde udsigten.  

I planerne indgår også campingvogne, shelters og aktiviteter, som også 

kommer beboerne i Tørring til gode. 

Udvalget for Fritid og Fællesskab skal i nærmeste fremtid drøfte visio-

nerne for teltpladsens fremtid, og derfor har de nye forpagtere inviteret 

Hans Vacker (V) og Claus Thaisen (S) fra udvalget på besøg. 

”Jeg glæder mig naturligvis over, at der nu er fundet nye forpagtere til 

Tørring Teltplads og ser frem til et konstruktivt samarbejde om de 

fremtidige løsninger. Vi vil nu kigge ind i masterplanen for Tørring og på 

mange af de ideer, der er kommet fra de borgere, der har deltaget i ar-

bejdet med og omkring Gudenåen,” siger Hans Vacker, næstformand 

for Udvalget for Fritid og Fællesskab. 

Hedensted Kommune yder i 2018 en underskudsgaranti på ca. 120.000 

kroner til Tørring Teltplads.   

 

For mere information:  

Betina Johansen, tlf.: 21342574 

Per Nørmark, afd. leder Natur & Miljø, tlf.: 79755660 
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