Tårup Landsbyråd møde hos Karin d. 14.06.12
Punkt
1
2

3
4

Dagsorden
Deltagere
Nyt fra Landsbyen

Godkendelse af sidste referat
Projekter
‐
Fremlæggelse af
projektplan

Referat Karin
Annelise, Dorthe, Poul, Karsten og Karin
‐
Karsten undersøger forholdende vedr.
det grønne område ved legepladsen.
Hvem og hvad skal der gøres. Er der sket
en ændring i arbejdsopgaven?
‐
Der er fældet træer ved legepladsen,
og Karsten er med til at finde frem til den
nye beplantning, samtidig med at
beplantningen ved Grillhytten bliver
”renoveret”
Godkendt med en enkelt rettelse
‐

‐
‐

Pedelfunktion i Tårup

Søndag d. 3. juni blev planen
fremlagt, samtidig med indvielsen af det
nye køkken i Forsamlingshuset.
Fin præsentation af planen fra
Borgmesterens side.
Vi foreslår en pedel ansat på fuld tid
(37 timer ugt.) En person der både kan
passe vores grønne arealer, og evt. få
tilknytning til sportsklubben, skolen,
børnehaven og lign.,hvor der kunne være
brug for lidt hjælp med enkelte opgaver
som maling og småreparationer.
Pedellen kunne lave forarbejdet med at
klargøre rabatter og de andre grønne
områder inden den store slåmaskine
kom.
Vi mener at pedellens arbejdsområde
ikke kun er det centrale Tårup indenfor
byskiltet, men at det strækker sig ud til
landevejen og ned til strandområderne.
Der skal ikke indgå privathjælp. Borgere
der har brug for hjælp kan evt. kontakte
Ældresagen, hvor der er folk, der tilbyder
deres hjælp.
Vi ønsker en lokal person, hvis det er
muligt, og at der er en kontaktperson der
er/bliver medlem af landsbyrådet.
Ansøgningen stiles til Borgmester Erik
Kristensen.

5

Økonomi
‐
Fonde og LAG‐midler

‐
‐

‐

6

Næste møde

Vi søger LAG‐midler næste år til
badebro.
Der er stadig mulighed for at søge
Forskønnelsespuljen. Vi søger til vores
legeplads som tidligere, men også til
voksen ‐ motionsredskaber (dette er
Karins opgave). Bænke til udsigtspladser,
træer og udbedring (jordarbejde) af et
område ved Grillhytten (dette er
Karstens opgave).
Ansøgningen til forskønnelsespuljen skal
være sendt til Dorthe senest d. 1.09.12
Beløbet skal være uden moms.
Vi har fået 35.000,‐ kr. til en bænk
rundt om Egen, og 15.000,‐ kr. til planter

Hos Dorte d. 23.08.12 kl. 17.30.
Tilmelding til Dorte og Karin i starten af
august så vi kan se hvor mange biler vi
får brug for.

