Møde i Tårup landsbyråd
onsdag d. 6.11.13 hos Karin
Punkt
1

2
3

Dagsorden
Deltagere

Byen rundt
Projekter:
Sten Jensen og
Tårupportalen

Referat
Annelise, Karsten, Paul, Dorte, Jørn, Kaj, Erik,
Birgitte og Karin.
Sten Jensen
En snak om hvad der sker i byen
-

-

Motionsprojektet

-

-

Julebelysning

-

-

Pedelordning

-

-

Spørgeskema vedr.
Pedelordningen
Projekt: sø/gadekær

-

-

Løgplanter
-

4

Økonomi
Legepladsen

-

Sten forklarede om ideen og
baggrunden for denne hjemmeside.
Derefter en debat om fremtiden, med
flere hjemmesider for Tårup. Der blev
ikke taget nogen beslutning
Karin orienterede om mødet med
Anders Sigvard fra firmaet UNO. Selve
planen, som vi har fået, er sendt rundt
til medlemmerne inden mødet. Vi skal
herefter i gang med at søge fonde til
projektet. (Karin)
Vi har fået 8000,- kr. til belysningen.
Erik, Paul og Karsten sørger for
opsætningen af belysningen. Erik
meddeler at det nok er sidste år, der
kan sættes lys i dette træ.
Der er bevilliget penge til projektet.
Det bliver muligvis en fra Park og Vej.
Paul taler med John Lundgren og Lene
Holm
Vi sørger for det kommer ud, og
sidste frist for besvarelse er d. 1.12.13.
Jørn vil se på sagen. Hvor langt er
den kommet og hvilke muligheder er
der. Evt. gennem det Grønne råd.
Kommunen har nu hjulpet os med at
få lagt de tusindvis af løg, som
Landsbypedellen ikke nåede. Det er
fortrinsvis ved indkørsler til byen, ved
skilte, rundkørslen, ny opsatte bænke
og lign. steder. Vi glæder os til at se
resultatet til foråret.
Vi har fået 4000,- kr. til renovering

-

Træer

-

Restbeløb

-

5

6
7

Kommunen giver
fremover 500.000,- kr. til
alle
landsbyerne i alt.

Andre punkter
De øvrige landsbyer i
kommunen

Evt.
Næste møde

-

-

på legepladsen. Bl.a. Låg til sandkassen.
(Karin er ansvarlig)
Vi har fået 6000,- kr. til træer (Karsten
er ansvarlig)
Der er sidste frist for aflevering af
bilag d. 31.12.13 af restbeløbet at
tilskuddet fra kommunen.
Vi skal på næste møde finde frem til
hvad vi ønsker at søge penge til.

Dorte (LDU), John Lundgren og rep.
Fra Erhvervsudvalget afholder møde.
Emne: Hvordan får vi gang i de
landsbyer, hvor derendnu ikke fungerer
et Landsbyråd

28.01.14 hos Frank

