Møde i Tårup landsbyråd
Tirsdag d. 1.05.2012 hos Frank
Punkt Dagsorden
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Deltagere
2
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Nyt fra Landsbyen
Godkendelse af referat
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Projekter

Referat Karin
Karsten, Birgitte, Elin, Frank, Dorthe, Annelise, Poul, Kaj, Erik og
Karin
Løst og fast om hvad vi hver især har oplevet siden sidst.
Kaj foreslår at der på referaterne skrives deltagere og hvor vi
har holdt møde. God idé.
‐ Erik og Dorte har fejet og renset bordene ”Under Egen”
så de er klar til en ny sæson.
‐ Jørn og Kaj vil tage et nyt billede af Tårup kirke til
forsiden af Projektplanen
‐ Borgmester Erik Christensen har sagt ja til at medvirke
ved præsentationen af det nye køkken ved
forsamlingshuset d 3.juni.Ved samme lejlighed vil
borgmesteren fremlægge/præsentere "Tårup
Udviklingsplan 2012", som borgmesteren har
foranlediget trykt i 350 eksemplarer, så alle fremmødte
kan få udleveret et eksemplar.
‐ Landsbypedel:
Dorte havde undersøge hos andre
kommuner/landsbyer, hvordan det kan fungerer.
Der er lavet flere foldere om emnet, og der kan findes
meget på ”nettet”.
Eks. Velfærdsministeriet har givet 170.000,‐ til en
landsby ved Ribe.
Anders Brandt (fra Tårup) har skrevet artikel om,
hvordan de har det i det område, han bor nær
Sønderborg. De har en Minibus til Transport, sociale
arrangementer og pasning af deres grønne områder.
Assens kommune: Det skal være udgiftsneutral
Kaj fortalte om Ældresagens blad, hvor der er
oplysninger om forskellige muligheder for hjælp til
praktiske opgaver.
Hvad skal vores landsbypedel stå for?
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Følgende blev foreslået:
Græsslåning
Hækklipning
Beskære vejtræer, buske
Gødning af de grønne arealer
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Klippe rundt om vejtræer, så der er klar til de store
slåmaskiner
Klippe stierne
Passe blomsterbede, Eks. Roserne ved vejkrydset
Bækvej/Byvej
Feje gader
Passe Grillhytten: feje og ordne bordene
Passe legepladsen
Male navnene på vores sten
Male vejsten
Samle affald i byen og på strandene
Feje gader

Vi foreslår ca. 2 ugt. Arbejdsdage + 10 timer ugt. til hjælp til
borgere i byen.
Vi vil gerne at der først undersøges, om der er en lokal, der
kunne tænke sig at være Landsbypedel.
Der skal være en koordinator, der er/bliver medlem af
Landsbyrådet. Denne koordinator skal have ca. 2 timer ugt. Til
rådighed til vejledning af Landsbypedellen.
Der skal laves en plan over SKAL ‐ opgaver, som vil være
årstidsbestemt og adhoc ‐ opgaver.
Beboerne i Tårup kan ringe til koordinatoren og foreslå
opgaver, som beslutter, hvad der kan udføres, i samarbejde
med Landsbyrådet.
Der skal ikke kunne ringes direkte til Landsbypedellen.
Vi er blevet bedt om et forslag til budget, men vi vil beskrive
arbejdsopgaverne og et forslag til antal timer. Ikke et beløb om
hvad det vil koste, da det vil være en vurdering af timeløn og
andre udg. til materiel.
Ansøgningen skrives af Poul og Kaj ud fra oplægget i referatet
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Økonomi
Nyt fra LDU
Evt.
Næste møde

Vi har en god økonomi. Der er stadig penge til enkelte tiltag.

14. juni kl. 19.00 hos Karin, hvis ikke vi kan være i grillhytten
Sommermødet hos Dorte bliver d. 23. august. Vi starter med
spisning som vi plejer. ”Påhæng” er velkommen til at deltage.
Giv Dorte besked om I deltager og hvor mange.

