
Beslutningsreferat af møde i Frørup Landsbyråd d. 02.09.2015 kl. 19.30 
 
Til stede: Ivan Hansen, Jeanette Hansen, Lene Østerlid, Jannik Pakula, Inger Mechlenburg  
Afbud: Anne Pedersen, Stine Engelund, Katja Jensen, Klavs Sørensen 
Referent: Inger Mechlenburg 

 
1) Nyborg Kommune har forespurgt, om Landsbyrådet vil deltage i en foroffentlighedsproces før 

udarbejdelse af ny lokalplan for Frørup. Det omhandler blandt andet en drøftelse af, hvad der må 
bygges på de tomme grunde, hvor der er revet forfaldne huse ned.  Der er enighed i rådet om, at vi 
gerne vil deltage i en dialog med Kommunen om krav til byggeri i en revideret lokalplan, og vi retter 
henvendelse til kommunen desangående. 
 

2) Der blev diskuteret problemer med manglende udsyn ved de steder den ny cykelsti krydser vejen 
(Egemosevej, Frørup Byvej og Højbovej).  Vi retter henvendelse til Teknik og Miljø angående 
løsningsforslag.  

 
3) Det blev planlagt, at datoen for næste beplantningsdag er d. 8. november 2015. Vi har fået penge til 

projektet fra Landsbyforskønnelsespuljen, og Kommunen har godkendt beplantningsplanen. Vi skal 
have plantet træer ved den vestlige indgang til Frørup. Anne undersøger, hvor vandrør, el og 
telefonledninger løber. Jannik graver hullerne til træerne. Inger spørger Henrik Sørensen, 
Margrethelund, om vi må låne hans gravemaskine ligesom sidst. Vi rekrutterer folk fra byen til at hjælpe 
med beplantningen via opslag på Facebook og via opslag på Froerupby.dk. Der afsluttes med grillede 
pølser og øl og sodavand. 
 

4) Julefrokosten for de øvrige af Kommunens landsbyråd afholdes i år i Frørup Forsamlingshus d. 24. 
november. Lene beslutter, hvad menuen skal bestå af, og hun har ansvaret for at lave maden med hjalp 
fra Katja. Jeanette og Ivan sørger for at indkøbe øl og sodavand. Jeanette og Inger dækker borde, og 
alle hjælper med at rydde op efterfølgende. Inger sender invitationer ud til de øvrige Landsbyråd. 
 

5) Vi planlagde at færdiggøre Naturlegepladsen på Frørupgaard ved to arbejdsdage i efteråret. Den første 
arbejdsdag bliver d. 5. september, og den næste arbejdsdag bliver d. 10. oktober. Vi sætter et skilt op 
om, at ophold på Naturlegepladsen er på eget ansvar.  
 

6) Orientering om projektet med sheltere på Kongshøj Strand i samarbejde med Tårup Landsbyråd. 
Naturstyrelsen har givet dispensation til at opføre tre sheltere på området ved Kongshøj Strand. De to 
kan anvendes til omklædning, og den tredje er en sauna shelter til vinterbadere. Vi er gået med i en 
fælles ansøgning om at søge midler hos LAG SØM og LAG MANK sammen med en arbejdsgruppe, der 
forsøger at få midler og tilladelse til at opføre sheltere hele vejen rundt om Fyn med ca. 7 km afstand 
mellem shelterne. Projektet er en fortsættelse af de Blå Støttepunkter, et projekt som Naturturisme 
har udført på sydfyn http://www.naturturisme.dk/620-19-bl%C3%A5-st%C3%B8ttepunkter.html 
Shelterne er arkitekttegnede, og produceres af Keld Hermann, Ørbæk. 

 

http://www.naturturisme.dk/620-19-bl%C3%A5-st%C3%B8ttepunkter.html


7) Evt. Ivan orienterede om, at Uffe Larsen, Frørup Smedie for en del år siden forærede Frørup Landsbyråd 
en stor støbejernsgrill. Grillen står hos Niels og Maja og kan lånes ud til arrangementer i byen ved 
henvendelse til Niels.  

 
Jeanette orienterede om, at Michael Larsen vil sponsorere benzin til vores plæneklipper, som anvendes 
til at slå græsset på Frørupgaard. Der er syv personer med i turnusordningen med at slå græsset, og 
ordningen kører stadigvæk rigtig godt. René Jensen står for at slå græsset på grundene, hvor de 
forfaldne huse er revet ned. Dette fungerer også rigtig godt.  
 
Katja træder ud af Landsbyrådet. Vi siger tak for hendes gode og konstruktive indsats.    

 
 


