Landsbyrådsmøde hos Frank den 5. november 2019
Til stede: Paul, Kaj, Annelise, Dorte, Birgitte, Karsten, Erik, Frank og
Mette

Udviklingsplan for Intet nyt
Tårup

Den gamle
Brugsforening
som kulturhus?

Der arbejdes ikke videre med ideen.

Velkomstbrochure Der skal igangsættes et arbejde for udvikling af
til nyankomne til brochure. Det bliver Annelise og Mette, som
Tårup og omegn
udvikler udkast til brochure til videre diskussion i
Landsbyrådet
Planstrategi 2019 Der afholdes åbent hus‐arrangementer og den 7.
Høringsversion
november kl. 19.00 til 21.00 på Ørbæk bibliotek.
Gl. Ørbæk
Kommune

Landsby app
Fortsætter endnu
et år

Landsbyrådet i Tårup er vært for dette års
arrangement, som afvikles tirsdag den 12.
november 2019 i Tårup Forsamlingshus.
Dorte, Poul og Anne‐Lise er tovholder på
arrangementet.
Sagsfremstilling
Udvalget for Grøn Omstilling besluttede 31. august 2016,
at starte en forsøgsordning med Min Landsby-app i 4 af
kommunes landsbyer (Tårup, Frørup, Herrested-Måre og
Skellerup).
Løsningen er blevet iværksat i alle 4 byer i løbet af 2017.
Senere er løsningen blevet udvidet til flere landsbyer,
således at app’en pt. er i gang i Flødstrup, Kissendrup,
Langtved, Herrested-Måre, Hjulby, Kullerup,
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Refsvindinge, Skellerup, Svindinge, Tårup, Frørup,
Vindinge, Rosilde og Lamdrup. Flere af byerne er dog
organisering i klynger.
Forsøgsordningen er nu udløbet, og der skal tages stilling
til om ordningen skal forlænges i alle landsbyerne.
Endvidere har Øksendrup forespurgt om de måtte blive
koblet på løsningen.
Det koster 80 kr. om måneden pr. landsby at købe
løsningen (dog koster det kun et medlemskab hvis
landsbyerne er samlet i en klynge).
Økonomiske konsekvenser
Det koster 80 kr. pr. landsby pr. måned. Der er 10
landsbyer/klynger inkl. Øksendrup. Det giver alt i alt 9.600
kr. pr. år. Beløbet foreslås finansieret af Udvalget for
Grøn Omstillings pulje.
Indstilling
Det indstilles, at forsøgsordningen forlænges med
yderligere 1 år og der frigives 9.600 kr. til formålet.
Beløbet foreslås finansieret af Udvalget for Grøn
Omstillings pulje.
Indstilling taget til efterretning af Økonomiudvalget den
28. oktober 2019

Juletræstænding Dorte tager kontakt til Susanne Hinz vedr. lån af
den 29. november køkkenet i Tårup Forsamlingshus. Køkkenet må
2019
gerne lånes.
Tovholdere bliver Dorte, Heidi, Frank og Linda.
Det er et arrangement afholdt af Menighedsrådet
og Landsbyrådet.
NYT fra FLR & LDU Næste FLR møde den 13. november kl. 19.30 i
Øksendrup.
Eventuelt
Flaghejserlauget ser sig ikke i stand til at påtage sig
opgaven med op‐ og nedsætning af
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Nyt møde

flagstænger/flag ved de 4 byskilte til Tårup.
Påpeger en række logistiske udfordringer.
Hos Mette den 4. januar 2020 kl.12.00

