
Side 1 

Butterup-Tuse Husmandsforening                   

Butterup-Tudse Husmandsforening holdt stiftende generalforsamling den 13. juni 1916. 
Man enedes om at stifte foreningen for senere at afholde et møde, hvor lovene så skulle vedtages. 
Dette møde blev afholdt den 24. juni. Foreningens møder skulle holdes i Tuse Forsamlingshus. 
 

 
 

 
Kopi af foreningens første vedtægter 



Side 2 
 
Foreningens første bestyrelse bestod af: H. Jørgensen, Tuse (formand), Henrik Olsen, Tuse, 
Jørgen Olsen, Tuse, Chr. Jensen, Butterup, N. P. Smidt, Butterup, Frederik Jensen, Butterup og 
Chr. Petersen, Allerup. 
 
Ved foreningens start var der 56 medlemmer. 

Foreningens formænd: 

1916-1919 Hans Jørgensen, Tuse 
1919-1923 Christian Pedersen, Allerup 
1923-1929 Jørgen P. Olsen, Tuse 
1929-1931 H. Chr. Petersen, Løvenborg 
1931-1937 Aksel Olsen, Løvenborg 
1937-1940 Harry Hansen, Tuse 
1940-1948 H. Chr. Petersen, Butterup 
1948-1956 Hans Jørgen Kjeldsen, Tuse  
1956-1965 Ejner Sørensen, Trønninge Allé 
1965-1966 Svend Christensen, Løvenborg Allé 
1966-1969 Egon Holst Andersen, Løvenborg Allé 
1969-1973 Jørgen Steen, Landevejen 89  
 
Nedenstående er udpluk fra foreningens forhandlingsprotokoller. 
 
Bestyrelsesmøderne blev holdt på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Foreningen afholdt årlige markvandringer, ofte sammen med landboforeningen. Der var også 
faglige møder sammen med landboforeningen, især i vinterhalvåret, andespil med efterfølgende 
bal, høstfester og udflugter (både aften- og dagsudflugter). Høstfester og andespil blev holdt i Tuse 
Forsamlingshus. 
 
1939 blev det vedtaget at formanden skulle have et årligt vederlag på 25 kr. for sit arbejde. 
Der står omtalt en sprøjteforening og en kursusforening. 
 
1940 blev der oprettet et husholdningsudvalg som skulle varetage husholdningsforeningens 
interesser. Det første udvalg bestod af: Ellen Jacobsen, Løvenborg Allé, Magda Christensen, 
Tuse, Gurli Jensen, Tuse og Sofie Gundersen, Tuse. Dette udvalg arrangerede bl.a. kurser i 
syning, madlavning, børnepasning og pasning af køkkenhave. 
 
1940 blev 5 ansøgninger om ekstra tildeling af foderkorn anbefalede. 
 
Fredag den 20. juni 1941 holdt foreningen 25 års jubilæumsfest. 
 
1945 blev der vedtaget vedtægtsændringer, men ordlyden foreligger ikke. 
 
1952 var gevinsterne ved et andespil: 5 ænder, 6 hanekyllinger, 1 gås og 1,5 kg. ål. Det var 
levende gevinster! 
Der var røster fremme om at det var dyrplageri med de levende gevinster, så derefter var det 
slagtede gevinster. Gevinsterne blev i mange år leveret af Marie Steen. 
  
1961 var der ingen faglige møder på grund af landbrugets dårlige økonomiske vilkår. 
1965 ingen sommerudflugt på grund af for megen regn. 
 
I 1969 blev antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsat fra 7 til 5 og samme år blev husholdnings- 
udvalgets sparekassebog på 161,99 kr. afleveret og beløbet indgik i husmandsforeningens 
regnskab. Udvalget havde da ligget stille i over 2 år.  
 
Ved generalforsamlingen i 1970 gav formanden en kort oversigt over de vejrmæssigt, økonomiske 
og politiske besværligheder. 



Side 3 
 
1969-72 holdt man bestyrelsesmøder sammen med landboforeningen. 
 
1972 indledte man forhandlinger med Tuse Næs husmandsforening om en sammenlægning. 
Denne sammenlægning blev godkendt på begge foreningers generalforsamlinger. 
 
I 1973 blev foreningen sammenlagt med Tuse Næs Husmandsforening og ophørte dermed 
som selvstændig forening efter at have eksisteret i 57 år. 
 

Oplysningerne stammer fra forhandlingsprotokoller som foreligger fra foreningens start. Disse 
protokoller er afleveret til Lokalhistorisk forening for Butterup-Tuse sogne af Jørgen Steen, 
Landevejen 89, Tuse, som også har bidraget med oplysninger. 
 
Skrevet af Erling Knudsen. 


