Møde i Tårup Landsbyråd
Onsdag d. 20.01.16 hos Frank

Punkt
1

Dagsorden
Deltagere

Referat Karin
Frank, Kaj, Birgitte, Karsten, Dorte, Paul, Erik, Annelise,
Elin og Karin

2

Byen rundt

Der blev gjort opmærksom på, at containerne til flasker
og papir er flyttet over på parkeringspladsen ved
Forsamlingshuset

3

Projekter

‐

‐
‐
‐

4

Økonomi

‐

‐

5

LDU

‐

FLR

‐

Badebroen: Vi mangler den endelige underskrift
på, at Nyborg Kommune står for
vedligeholdelsen af badebroen. Annelise har talt
med Jens Kimer ang. de 60.000,‐ kr., der
tidligere var afsat til den gamle badebro til op
og nedtagning. De eksisterer ikke mere.
Der er nu en høringsfrist i gang indtil d. 1.02.16.
Vi skal inden maj have søgt om en ny pedel til
opstart i 2017.
Karsten skal søge om bygge tilladelse til
madpakkehuset
Blomster langs vejen.
Der var flere forslag til hvor vi kunne sætte dem
med det kræver en aftale med lodsejerne.
Annelise, Elin og Karin vil søge Fonde til de
øvrige udgifter. Det drejer sig om: grillhytte,
udendørsbruser og adgangsvejen til badebroen
som skal være handicapvenlig.
Restmidler kan nu søges hele året
Annelise skriver ansøgning om midler til
Borgermødet + de sidste 10.000,‐kr. til
badebroen
1/4 og 1/9 er der ansøgningsfrist til
landsbyforskønnelse
02.02.16 skal LDU til møde med Erhvervs‐ og
udviklingsafdelingen
Der er FLR møde i Tårup Forsamlingshus ons. d.
25.05.16 (vi hjælper selv med det praktiske)

‐
6

Andre punkter:
Vej og Park

‐

Claus Johansen og Jens Kimer vil komme herud
og se på, hvad vej og Park skal lave. Vi vil i den

7

Til orientering

‐

Borgermøde i Tårup
forsamlingshus

‐

Næste møde

forbindelse gerne have en beskrivelse af dette,
så vi kan se, om der er en forskel på dette og på
det, vores pedel arbejdede med.
Da John Lundgren er stoppet er Michael
Rasmussen blevet ansat i hans stilling.
Der er planlagt Borgermøde for byens beboer d.
24.02.16 Landsbyrådet står for kaffe/kage.
Karsten vil orientere om vores pedel.
Invitation til Pressen og kommunen.

1.03.16 kl. 19.00 hos Dorte

