Møde i Landsbyrådet Tirsdag d. 10.03.15
Hos Erik Haulund
Punkt
1

Dagsorden
Deltagere

2

Byen rundt

3

Projekter
‐ Beskæringskursus

4
5

Referat Karin
Dorte, Paul, Kaj, Karsten, Frank, Birgitte, Erik,
Annelise og Karin
En god snak om hvad der sker i Tårup.
Der er et ønske om at byde nye beboer
velkommen til Tårup. Hvordan får vi at vide, når
dette sker. Annelise undersøger sagen
‐

Bekymring fra medlemmer i Landsbyrådet,
om at de flotte løgplanter vil blive trådt ned
på denne dag.
Karsten tager sig af, hvordan dette løses.
Da det er tvivlsomt om vi får penge til det
hele, vedlægger vi nu en skrivelse, at vi vil
være meget positive over bare at få bro og
bruser (renoveret).
Karin orienterede om planlægningen.
Der var forespørgsel om cykelruten. Er den
til mountainbike eller racercykel, er der
væskedepot, hvorfor skal man ikke tilmelde
sig en bestemt rute.
Karin tager spørgsmålene med til udvalget.

‐

Projekt helårsbadebro
m.m.

‐

‐

Motionsløb‐
Tårupløbet 6.06.15
kl. 10

‐

Økonomi
Andre punkter.
‐ Legepladsen/Under
Egen

‐

Intet at bemærke

‐

Der har i weekenden være ”hærværk” på
området. Medlemmer af Landsbyrådet har
besigtiget skaden.
Det blev besluttet, at vi udbedre skaden,
men fremover skal der være en aftale med
Forsamlingshuset, om hvordan vi forholder
os til dette problem, når det er i forbindelse
med fest i huset.
Frørup landsbyråd har spurgt om de
midlertidig kan få et link på Tårupportalen
til Frørup, da deres hjemmeside er
midlertidig ude af drift. Dette blev
enstemmigt vedtaget.

‐

Frørup Landsbyråd

‐

‐

6

Forsamlingshusets
125 års jubilæum
Ansøgninger

‐

Festudvalget har holdt møde. Festen er d.
1.08.15. der arbejdes på planlægningen

‐

Der skal søges til julebelysningen inden
1.04.15. Dette tager Birgitte sig af.
Karsten har ansøgninger til bl.a.
Rønnetræer, bænke og grillkul.
Den politiske aftale om budget 2015 i
Nyborg kommune giver mulighed for at
søge midler til ”udendørs fitness”. Det vil vi
se nærmere på. Der er 2.000.000,‐ kr. i
puljen.

‐
‐

7

Andre punkter
‐ Møde i Kogsbølle

‐

8
9

Den gamle
opslagstavle
Ved ”brugsen”

Evt.
Næste møde

‐

‐

‐

Annelise orienterede om mødet.
Der var deltagelse fra Frørup, Kogsbølle og
Tårup landsbyråd samt Mette Møller‐
Larsen fra beboerforeningen i Kogsbølle.
Emnet: Landsbypedellens arbejde i de 3
landsbyer.
Der var enighed om at Karsten Mengel er
eneste koordinator til landsbypedellen for
alle 3 landsbyer.. Ønsker fra de 3 landsbyer
sendes til Karsten som planlægger arbejdet
med Flemming (landsbypedel)
Den skal fjernes, men skal der sættes en ny
op og hvor?
Der kom et forslag om at spørge Ørbæk
brugs, om at få sat en skærm op, hvor
brugsen oplyser om tilbud og at de forsk.
landsbyer i et samarbejde med brugsen får
lov til at få annonceret arrangementer og
andet. På denne måde vil oplysningerne
komme ud til mange borgere
Tirsdag d. 28.04.15 kl. 19.00 hos Elin.

