
Møde i Tårup Landsbyråd 

d. 20.03.14 Hos Erik 

Punkt Dagsorden Referat: Karin 

1 Deltagere Dorte, Paul, Annelise, Karsten, Birgitte, Erik, 
Frank og Karin 

2 Byen rundt Det er nu lykkedes at få fjernet ”gadekæret” i 
ved Tårup Byvej. 
Det er blevet vedtaget at der skal sættes nye 
vindmøller op i Øksendrup 

Annelise orienterede om den kommende 
sæson i Foredragsforeningen 

3 Projekter Landsbypedel: 
Annelise, Paul og Karsten har været til møde 
med Borgmester Kenneth Muus, som gav 
udtryk for, at der er økonomi til en 
fastansættelse af en pedel der skal varetage 
Tårup, Frørup og Kogsbølle. Paul tager 
kontakt til Kogsbølle vedr. landsbypedel. 
På møde d. 3/3-14 blev rapporten over 
forløbet med vores landsbypedel fremlagt. 
Det blev vedtaget, at den nye Landsbypedel 
kan blive ansat d. 1/5-14 og året ud. 
 
Motionsredskaber: 
Vores ansøgning til Tuborgfonden gav et 
negativt resultat, så vi må søge igen. Annelise 
og Karin tager sig af dette. 
 
Frysehuset: 
På den kommende generalforsamling i 
Forsamlingshuset og Vennerne sætter vi et 
punkt på vedr. Frysehuset. (Paul) 
 
Julebelysning: 
Birgitte sørger for at søge nye midler til dette. 
Det er foreslået, at når der ikke kan sættes lys 
i det træ vi p.t. benytter, kan der muligvis 
sættes lys i den store Eg.  
Økonomien undersøges (Karin) 
 
Ny cykelparkering: 
Frank foreslår at det etableres en 



cykelparkering for enden af cykelstien på 
Kirke Alle. Evt. ind i skrænten lige før 
tunnellen 

  

4 Økonomi Beløbet til hver landsby er nu forhøjet med 
500,- kr. til 4000,- kr. 
 
Landsbyforskønnelse 

Der skal søges inden 18/5-14 

  

5 Andre punkter: 
Hjemmesiden 

  
  
  
  
  
  
  
  

På sidste møde orienterede Kaj om, at vi skal 
have en ny, da den nuværende bliver lukket 
ned. 
Vi har fået en henvendelse fra Steen 
Jensen der har Hjemmesiden: Tårupportalen. 
Emnet blev diskuteret og vi ser positive på 
Steens forslag. Der er ikke taget nogen 
endelig beslutning. 

  

6 Næste møde Torsdag d. 24.04.14 kl. 19.00 hos Karin 

 


	landsbypedel

