Referat fra Tårup Landsbyråd
Mødedato den 27. september 2020
Deltagere: Annelise Spangsgaard, Erik Haulund, Birgitte Cordes, Karsten Mengel og Mette Bro
Jansen
1. Opfølgning

Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune har været behandlet i Nyborg Byråd den 15.
september 2020.
Ifølge referatet
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=document&docId=26
8142
”Politik for grøn omstilling er nu revideret på baggrund af høringen (5. maj til 2. august). Der er
indkommet 14 høringssvar fra både borgere, foreninger, politiske udvalg, skolebestyrelser og
interesserede netværk. Høringssvarene har resulteret i en række af mindre ændringer. Det er
ændringer som primært har handlet om, at præcisere de forklarende tekster til målsætningerne”.
Ved en gennemgang af de 14 høringssvar er høringssvaret fra Tårup Landsbyråd ikke medtaget.
Mail sendt den 21. september til Peter Wagner Mollerup med henblik på evt. inddragelse af vores
kommentarer og dermed mere fokus på landsbyerne.
Hurtigt svar fra Peter Wagner Mollerup med beklagelse. Der er sket en fejl.
Er blevet kontaktet af Babak Djarahi, erhvervs‐ og udviklingschef, der har budt Mette til et
kaffemøde den 5. oktober på Nyborg Rådhus. Drøfte vores høringssvar til grøn omstilling. Et møde
som Mette har sagt ja tak til.

Bike station ved Tårup Forsamlingshus: Ingen opfølgning på mødet, idet Frank ikke deltog. Mette
skriver til Frank for at følge op.
Ophængning af flagstænger: Hans Erik Christensen har endnu ikke haft tid at lave ophængene. Vi
ser frem til at kunne færdiggøre flagprojektet. Der skal dog laves en løsning i træ hos Danny Have.
Karsten og Paul arbejder med denne løsning.
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2. Status på petanquebaner og 2. del med kaffehus ved Karsten
Udgravning og påfyldning af grus er udført og betalt. Næste skridt bliver lægning af fliser. Planen
er, at fliserne skal lægges den 10. og 11. oktober. Frank hjælper med at hente fliserne hos Karsten
plus udjævning af den store sandbunke. Vi mangler fortsat hjælpere i weekenden til at udsætte
fliserne.
Vi har modtaget tilbud om hjælp til bygning af kaffehus fra Crispin Gurholt og Jørgen Krabek,
hvilket vi er meget glade for. Kunne dog godt bruge flere hjælpere.

3. FLR møde den 23. september 2020 ved Annelise
Formand Stefan Holm Wilkens gennemgik de forskellige ansøgningstyper og de skærpede krav til
dokumentation såsom indhentning af tilbud, prisoverslag, billeddokumentation af placering af
f.eks. bord/bænkesæt mv. Kriterierne har ikke været tydelige, men LDU vil forsøge at skriftliggøre
dem, så de kan findes på deres hjemmeside.
Øksendrup blev kåret som årets landsby og med æren fulgte 5000 kr.
Maria Barsøe, arkitekt ved Nyborg Kommune, orienterede om, at der vil blive en 2. runde for de
landsbyer, som endnu ikke har lavet en udviklingsplan. Arbejdet igangsættes ikke før, der er ro på
corona ‐ situationen.
Bitten Jacobsen, byplanlægger ved Nyborg Kommune, informerede om, at der er igangsat et
analysearbejde forud for den nye kommuneplan 2021 med henblik på at få mere fokus på
landsbyerne. De 9 største landsbyer i kommunen med mere end 200 indbyggere vil blive inddraget
via et spørgeskema. Det er Aunslev/Hjulby, Refsvindinge, Herrested/Måre, Vindinge/Rosilde, Frørup,
Skellerup, Svindinge, Tårup og Ellinge.

Landsbyrådet i Tårup vil modtage et spørgeskema, og data herfra vil indgå i et eller andet omfang i
det videre arbejde med kommuneplanen.

Bitten Jacobsen fra Nyborg Kommune informerede ligeledes om, at det er besluttet i Nyborg Byråd
at igangsætte et arbejde med at identificere kulturarv i landsbyerne. Der skal udarbejdes en
kulturarvsmasterplan for landdistrikterne på lignende vis, som den der er udarbejdet for Nyborg.
Østfyn museer vil forestå analysearbejdet. Vi forventer mere information om projektet og
efterspurgte en slags ”pressemeddelelse” udarbejdet af kommunen, som kan offentliggøres. Det
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blev foreslået, at landsbyrådene kunne komme med forslag om personer i lokalområderne, som
har en særlig viden inden for dette område.
Under evt. bragte Michael Gertsen og Annelise Spangsgaard punktet op omkring den manglende
vedligeholdelse af de grønne områder i kommunens landsbyer. På baggrund af den korte drøftelse
blev det besluttet, at punktet bliver dagsordensat på det næste møde i FLR.
Næst møde i FLR bliver den 16. november kl. 19.30 i Hjulby Forsamlingshus.
4. Landsbyforskønnelsespuljen 2020 ‐ 1. runde ved Mette
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=document&docId=26
8142
Sagsfremstilling
I budget 2020 er der under Erhvervs‐ og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse.
Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre byforskønnelsesaktiviteter i landsbyerne og som ikke kræver
medfinansiering.
Erhvervs‐ og Udviklingsudvalget vedtog 14. november 2013 kriterier for tildeling fra landsbyforskønnelsespuljen, som
er:
Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd
∙
∙
Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen.
∙
Puljen skal fremme byforskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i Landsbyerne.
∙
Puljen for et år deles i minimum 2 ansøgningsrunder.
I tillæg hertil besluttede Erhvervs‐ og Udviklingsudvalget 10. juni 2014, at ansøgninger til julebelysning fra landsbyer
fremover bevilges fra Pulje til Landsbyforskønnelse op til et samlet beløb på 100.000 kr.
Landsbyernes koordinerende udvalg – Landdistriktsudvalget (LDU) modtager ansøgningerne fra de enkelte
landsbyudvalg, prioriterer og fremsender ansøgningerne til kommunen. Teknik‐ og Miljøafdelingen modtager
ansøgningerne fra LDU og gennemgår disse for overholdelse af nævnte kriterier for tildeling fra puljen, screener
sagerne i forhold til lovgivningsmæssige begrænsninger, samt indstiller hvilke projekter der skal ydes tilskud til.
Puljen fordeles således:
∙
100.000 kr. til julebelysning.
∙
250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. april. (udsat i år
efter ønske fra LDU pga. Corona‐situationen)
∙
250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. september. (udsat i
år efter ønske fra LDU pga. Corona‐situationen)
Indstilling fra LDU
LDU har 24. juni 2020 ansøgt om i alt 327.673kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse (bilag med de enkelte ansøgninger er
vedlagt sagen). Endvidere er der ansøgt om samlet 56.730 kr. til julebelysning i landsbyerne.
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Administrativ gennemgang og indstilling
Teknik‐ og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningerne til landsbyforskønnelse. Teknik‐ og Miljøafdelingen
indstiller, at der ydes støtte til en samlet værdi af 200.000 kr. fra puljen. Teknik‐ og Miljøafdelingen indstiller, at der
ydes støtte til de projekter, som er indstillet fra LDU, dog:
∙
Udgår svævebane i Langå da der mangler faldunderlag
∙
Udgår projekt i Svindinge, da betonrør ikke ønskes anbragt på vejarealet
∙
Udgår projekt i Tårup, da der ikke ønskes en egentlig fold på det kommunale areal midt i boligområde i
Tårup, det anbefales at arbejde videre med en bindeboms‐løsning
∙
Udgår projekt i Vindinge, da bænkene opsættes på forsamlingshusets område, som ikke kan støttes af denne
pulje
∙
Stiprojekt i Frørup tilføjes – projektet ligger i tråd med landsbyens udviklingsplan og det manglede
kortmateriale er fremsendt
Økonomiske konsekvenser
Beløb på 200.000 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2020. Endvidere frigives der 56.730 kr. til julebelysning i
landsbyerne.
Der resterer herefter 343.270 kr. i puljen for 2020.
Indstilling
Det indstilles, at der frigives samlet 256.730 kr. fra Pulje til Landsbyforskønnelse 2020.
Sagen afgøres i
Byrådet” Citat Slut

Tårup Landsbyråd havde ansøgt om






Løg, træer mv. 12.000, men blev ikke indstillet af LDU
Beach volly bane 17.845, men blev ikke indstillet af LDU
Bænke til grillhytte 6.327, men blev ikke indstillet af LDU
Pausefold 6.342 6.342, blev indstillet af LDU. Nyborg Kommune lod den udgå, da det
anbefales at arbejde videre med en bindebomsløsning og ikke en egentlig fold
Hjælp til cellokoncert 4.000 – bevilliges via restmidler

LDU indstillede pausefold og julebelysning, og kun julebelysningen blev godkendt i 1. runde.
Begrundelse for de manglende indstillinger fra LDU er, at der bl.a. ikke har været indsendt et kort
sammen med ansøgningerne mv. Gennemgang af ”Den gode ansøgning” vil blev gennemgået den
23. september på Fælles Landsbyrådsmøde i Svindinge Forsamlingshus.
Landsbyforskønnelsespuljen 2020 – 2. runde er 1. oktober 2020
Vores ansøgninger må gennemgås og tilrettes de gældende retningslinjer.
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I tillæg har der været et opslag på Tårup Portalen den 25. september, hvor vi gør opmærksom på
ansøgningsmuligheder og ikke mindst at få folk, som går rundt med gode ideer og projekter, i tale.
Vi har modtaget et ønske fra Minka Heilmann om at etablere sauna for vinterbadere ved Kongshøj
Strand Camping. Minka og Mette udarbejder ansøgningen.

5. Tanker og ideer til hvordan frysehuset kan blive byens ”beboerhus” – i et samarbejde
med bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus v. Mette
Den 23. august blev følgende sendt til bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus
Kære bestyrelsesmedlemmer for Tårup Forsamlingshus
Jeg skriver til jer på vegne af Landsbyrådet i Tårup. I har alle modtaget et almindeligt brev, idet jeg ikke kunne finde jeres
mailadresser på jeres hjemmeside.
Vi skriver til jer, idet vi gerne vil drøfte fremtidige muligheder for, at vi alle i byen kunne få glæde af frysehuset og dets mange
muligheder.
Vi håber, at vi i fællesskab kan skabe et lille ”beboerhus” for byens beboere, som f.eks. kunne rumme vores lokale bibliotek mv. Det
er naturligvis helt afgørende, at de aktiviteter, som afvikles i Frysehuset, ikke er aktiviteter, som før ville udløse et lejemål af den lille
sal i forsamlingshuset. Vi skal altså ikke lave konkurrenceforvridende aktiviteter. Vi er alle interesseret i, at vores forsamlingshus er
velfungerende og økonomisk velfunderet, præcist som I gør, og som det har været drevet i mange år.
Vi håber, at I vil se på vores henvendelse med velvilje og drøfte sagen på et bestyrelsesmøde.
Vi glæder os til at høre fra jer og håber, at vi kan mødes i nær fremtid.
Med venlig hilsen
Mette Bro Jansen, Formand for Tårup Landsbyråd

Et par dage senere fik Tårup Landsbyråd et positivt svar fra Susanne Hinz, formand for Tårup
Forsamlingshus. Henvendelsen har været drøftet i Tårup Forsamlingshus´ bestyrelse, som stiller sig
positiv over for henvendelsen og skriver videre, at de ønsker flere konkrete ideer, ” som vi kan
drøfte, inden vi mødes, så vi har svar til jer, når vi mødes”.
Der er udarbejdet et idekatalog, som sendes til Susanne Hintz efter mødet. Landsbyrådet håber på
et fælles møde, hvor vi kan drøfte muligheder og ideer.
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6. Henvendelser til Tårup Landsbyråd ved Mette
Landsbyrådet blev kontaktet af AOF Center Odense, der ønsker at indgå i samarbejde omkring
folkeoplysning ” helt ude i de små landsbyer. Projekter som bidrager til at understøtte lokale fællesskaber
med særlig fokus på uddannelse, klima og bæredygtighed ud fra de 17 verdensmål”. I henvendelsen
blev der refereret til at AOF ” samarbejder pt. Davinde forsamlingshus, Brenderup forsamlingshus,
Thorøhuse forsamlingshus, Båring, Lumby og Langtved forsamlingshus med flere omkring foredrag”

Mette tog kontakt til Susanne Hintz i egenskab af formand for Tårup forsamlingshus og Annelise
Spangsgaard i egenskab af kasserer i Foredragsforening i Tårup for at drøfte om vi pt. har behov
for flere foredragsinitiativer i Tårup. I tillæg skal erindres, at LOF Østfyn har indgået aftale med
Vejenlyst omkring foredrag, så vi har to foredragsrækker i byen. Hvor mange foredrag kan Tårup
bære og hvor mange tilhørere kan vi tiltrække udefra?
Foreløbigt arbejder vi ikke videre med AOF, idet vi vurderer, at vi har tilstrækkelige
foredragsaktiviteter i byen, og at det er vigtigt at bibeholde og få tilstrækkelig tilslutning til disse.
Vi vil altid kunne tage kontakt til AOF Center Odense, hvis vi finder behov for dette.

Annelise har fået en forespørgsel fra Kirsten Thilsing omkring planlægning af en Åben Dag i Tårup
foråret 2021 i regi af Tårup Landsbyråd. Dette drøftes på det kommende møde.

7. Evt.
8. Næste møde
Søndag den 22. november kl. 10.30 hos Birgitte
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