Møde i Tårup landsbyråd
Onsdag d. 21.01.2015. Hos Karin
Punkt
1

Dagsorden
Deltagere

2

Byen rundt

3

Projekter

Referat
Annelise, Dorte, Paul, Kaj, Erik, Elin, Birgitte, Karsten
og Karin
‐ Der blev talt om den gode gåtur søndag d. 18/1
som gruppen ”Under Egen ” havde stået for.
Dejligt med gode arrangementer.
‐ Juletræstændingen havde været en rigtig god
oplevelse igen og var velbesøgt.
Problematikken omkr. Julebelysningen
blev ”vendt”. Erik holder styr på kæder og
pærer.
‐ Kongshøj Strand projektet: Annelise, Elin, Kaj
og Karin fremlagde planen med illustrationer af
området. Vi ”kører” projektet i samarbejde
med Frørup Landsbyråd. Tegning lavet af Anne
Pedersen (Frørup Landsbyråd).
Ansøgningskema står Inger Mechlenburg
Frørup landsbyråd) for. Billeder af hytterne
(Hobithytter), sauna (tøndeformet) og
grillhytte (Verninge skovservice)og budget er
Kajs område. Ansøgningen skal afleveres
senest 25.01.15
‐ Stigruppen: Birgitte, Elin og Karin orienterede
om deres arbejde. Der er blevet talt med
lodsejere, set på kort, som vi har fået trykt på
kommunen. Der er sket mange forandringer
gennem årene. Stier er blevet pløjet op. Andre
er blevet ændret. Jord er solgt til og fra de
forskellige ejendomme.
Karin undersøger, hvordan man kan få ændret
rutetegningen ved Kongshøj Ådal.
Der kom forslag om, at sætte QR koder op i
forbindelse med stierne. Birgitte vil undersøge
om hun kendte en, der ville påtage sig dette
projekt
‐ Karin orienterede om et arrangement til
foråret hvor der skal være en ”motionsdag”
hvor der bliver mulighed for at løbe/gå og evt.
cykle.
Gruppen består af: Hanne Bilde, Solveig

4

Økonomi

‐
‐
‐

5

Andre punkter:
‐ Borgermøde

‐

6
7

Arkivering af
Landsbyrådets
materiale.

‐ Evt.
Næste møde

‐

‐

‐

Kristensen, Helle Eriksen, Susamme Hintz og
Karin Larsen
Karsten fremlagde regnskabet for 2014.
Kassebeholdning ca. 3642.‐ kr.
Paul søger om penge til blomster og flis
Der kan ikke søges om penge til legepladser
gennem Forskønnelsesudvalget. Nyborg
kommune har afsat penge specielt til dette.
Samtidig har Nyborg Kommune afsat
2.000.000,‐ kr. over årene 2015‐18, hvor der
bl.a. kan søges til Fitnessredskaber. Man søger
gennem afd. Teknik og Miljø.
Både til Forskønnelsespuljen og Rest puljen er
der ansøgningsfrist d. 1/4‐2015.
Ansøgningerne bliver behandlet d. 13/4‐2015.
Steen Jensen har forespurgt, om ikke det var
en god idé, at der blev afholdt et borgermøde,
hvor Landsbyrådet kunne orienterer, om hvad
der arbejdes med.
Det er en rigtig god idé. Der blev drøftet, om
det skulle være et særskilt møde, eller det
skulle/ kunne være i forbindelse med et andet
arrangement. Alle var enige om, at det
krævede, at det blev formidlet ud til borgerne,
så alle, der måtte ønske at høre om det, kunne
sætte X i kalenderen.
Landsbyrådet har nu eksisteret i 12 år, og i den
periode har der været gang i mange forskellige
ting.
Et nyt forslag gik ud på, at vi fik samling på alt
det materiale, skrivelser, ansøgninger m.m.,
som Landsbyrådet har haft med at gøre, så det
kunne ligge som et dokument, for det arbejder,
der er blevet gjort.
10.03.15 kl. 19.00 hos Erik.

