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TÅRUP LANDSBYRÅD  
REFERAT  

Dato: 3. maj 2020 
Tid: 10.30   
Mødeleder: Mette Bro Jansen  
Mødested: Under Egen  

Deltagende medlemmer af landsbyrådet:  

Annelise Spangsgaard, Dorte Søemod, Erik Haulund, Frank Hjorthåb, Karsten Mengel, 
Birgittes Cordes, Paul Dyekjær og Mette Bro Jansen  

 Punkt Ejer 

 Velkomst Mette  

 

Opfølgning:  
 
Hvordan går det med trykningen af vores Udviklingsplan ved 
Paul.  
 
Der har været forsinkelser med at få trykt udviklingsplanen. 
Paul følger op på den seneste aftal, ligesom han får et trykt 
eksemplar til gennemsyn før den endelig trykning. 
 
 
Aktivitetskalender for Tårup ved Annelise 
 
Sat i bero på grund af corona. Vi afventer situationen og 
igangsætter processen, så snart det atter giver mening at 
uddele en aktivitetskalender.  
 
Bikestationer i Nyborg ved Dorte  
 
Der er netop opsat flere bikestationer i Nyborg. Tårup har 
tidligere indgivet et ønske om at blive en af de landsbyer, som 
kunne tilbyde cyklister en bikestation. Tårup kom ikke i 
betragtning i første omgang. Landsbyrådet bliver enig om, at 
Mette sender en henvendelse til Nyborg Kommune for at høre 
nyt om bikestation- strategien. 
 
I forlængelse heraf henviser Frank til Bike Friends på 
VisitFyn´s hjemmeside. Her står bl.a. at en Bike Friend kan 
tilbyde den cyklende at   

• Låne en cykelpumpe og lappegrej 

• Få mulighed for at fylde vanddunk 
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 Punkt Ejer 

• Kunne købe eller få viden om nærmeste salgssted af 

cykelkort  

• Få gratis adgang til toilet eller viden om nærmeste 

toilet  

Det fremgår ligeledes af sitet, at Tårup Strand Camping, 
Kongshøj Strand Camping, Villa Kastel Bed & Bredfast og 
Kulinariske Kildegaard allerede står som Bike Friends. I tillæg 
står der, at Kulinariske Kildegaard også har en bikestation 
(https://www.visitnyborg.dk/nyborg/oplev-nyborg/cykling/bike-
friends.  

Frank arbejder videre med konceptet for Tårup. 

                                                                       

 

 

VisitNyborg – beskrivelse af vores legeplads ved Birgitte 
 
Efter henvendelse fra VisitNyborg, har Birgitte lavet en god 
beskrivelse af vores legeplads i Tårup.  
 
Legepladsbeskrivelse Tårup 
Legepladsen ”Under Egen ” i Tårup beliggende bag Tårup 
Forsamlingshus er helt perfekt til et udflugtsmål. Om du 
kommer cyklende, gående eller evt. ridende så vil 
stedet ”Under Egen ” være et velegnet pausested når du f.eks. 
følger Marguerit – og Østersøruten. 
Der er legeplads med gynger, rutsjebaner, karrusel og andre 
legeredskaber. Alt hvad et barn vil nyde.  
Fodboldbane og basketball og der etableres snarest petanque 
baner.  
Der er en dejlig stor bålhytte og der vil blive etableret et 
madpakkehus. 
Pris: Gratis 
Mad og drikke. Egen mad og drikke kan nydes ved borde og 
bænke samt i bålhytten og i madpakkehuset  
Toilet: Forefindes i kirkens hus lige over for forsamlingshuset. 
Tårup ligger placeret i et smukt bakket terræn med udsigt til 
Storebælt. 
Adresse: Tårup Byvej 26 5871 Frørup 
 

 

 

 

https://www.visitnyborg.dk/nyborg/oplev-nyborg/cykling/bike-friends
https://www.visitnyborg.dk/nyborg/oplev-nyborg/cykling/bike-friends
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 Punkt Ejer 
Mette sørger for, at beskrivelsen bliver sendt til VisitNyborg.  
Landsbyrådet vil modtage flere henvendelser om steder, som 
skal beskrives, legepladsen var blot første skridt. VisitNyborg 
sender professionel fotograf til Tårup for at tage billeder af 
legepladsen.   
 

 

Minlandsbyapp – hvem vil tage over efter Kaj Nordahl ved 
Mette 
 
Kaj har været tovholder på landsbyappen siden starten. Det er 
et stort arbejde at holde appen ved lige. Hvor mange bruger 
appen, har vi tal for det?  
Appen skal være den hurtige tilgang til at få overblik over 
kommende arrangementer og aktiviteter i byen. Også 
ønskeligt, at rutegeneratoren kommer til at fungere. Annelise 
vil se på sagen og komme med et oplæg til næste møde.  
 

 

 

Fundraising Fyn møde den 19. maj 16.00 – 21.00 ved Mette 
 
I december 2019 sendte Nyborg Kommune en besked til alle 
folkeoplysende foreninger om, at de fynske kommuner i 
samarbejde med Byregion Fyn arrangerer en temadag om 
fundraising.  
 
Mødet den 19. maj er aflyst grundet corona. Mødet flyttes til 
den 5. oktober 2020.  
 

 

 

Logo for Landsbyrådet i Tårup ved Mette 
 
Landsbyrådet har intet officielt logo, hvilket er ønskeligt. 
Vores ”” Egen er et yndet motiv, som alle gerne refererer sig i 
forhold til.  
Der er bred enighed om, at vi gerne vil have et logo, et stiliseret 
billede af Egen. Vi ønsker at ”udskrive” en konkurrence for at 
få flere mulige bud på, hvordan et logo kan se ud.  
Annelise og Mette arbejder videre med ideen, som drøftes på 
næste møde i landsbyrådet.  
 
 

 

 

 
Fotografering af rådets medlemmer ved Mette 
 
Det er aftalt med Steen Jensen, at vi kan blive fotograferet 
tirsdag den 19. maj i tidsrummet kl. 16.30 – 18.00. Vi møder 
op enkeltvis hos Steen til fotografering.  
 
De nye billeder skal indgå i en generel opdatering af 
beskrivelsen af Tårup Landsbyråd på Tårup Portalen.  
 

 



 

4 
 

 Punkt Ejer 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil komme med et 
udspil til, hvordan opdateringen skal se ud. Forslaget vil blive 
fremlagt på næste møde. Gruppen består af Annelise og Mette 
 
  

 

LDU – hvilke ansøgninger har Landsbyrådet indsendt ved Dorte 
 
Juletræsbelysning i Tårup  
Bænkesæt til grillhytten og de grønne arealer  
Træer og blomsterløg  
Beachvolleybane ved Kongshøj Stand Camping 
Pausefold og bindebom til heste på det grønne område nær 
frysehuset 
Foredragsforeningen i samarbejde med landsbyrådet i Tårup 
søger om et tilskud til et arrangement 
 
Deadline er rykket, besked fra formand for LDU, Stefan Holm 
Wilkes  

Forskønnelsesmidler samt julebelysning (runde 1) udsættes til 
1. juni. 

Forskønnelsesmidler (runde 2) udsættes til 1. oktober. 

 

 

 

Shelters ved Kongshøj Strand Camping ved Annelise                            
 
I forbindelse med det fælles kommunale projekt ’Blå 
Støttepunkter – Kystnære opholdspladser i Assens, Middelfart, 
Nordfyn, Kerteminde og Nyborg Kommuner’ opstilles moderne 
overnatningssheltere med ca. 7-10 km afstand hele vejen 
langs de fem kommuners kyster.   
 
Lokale og besøgende på Fyn får med de Blå Støttepunkter helt 
nye og unikke muligheder for at opleve og benytte den 
fantastiske fynske kystnatur. Det bliver muligt at sejle i kajak, 
gå eller cykle fra støttepunkt til støttepunkt, ligesom lystfiskere 
kan drage nytte af shelterne som læ- og rastepladser.  
  
Shelterne vil understøtte friluftslivet langs kysten hele året, idet 
shelterne kan åbnes på dage med roligt og lunt vejr, og lukkes 
mere til på dage med hårdt og koldt vejr. Derved forlænges 
sæsonen for overnatning i det fri.   
 Støttepunkterne placeres på offentlige og private arealer, og 
alle pladser bliver offentligt tilgængelige. Den kystnære 
placering samt lokaliteternes relative nærhed på hinanden er 
væsentlig for de blå støttepunkters formål, nemlig at 
understøtte friluftslivet langs kysten og muligheden for at 
gennemføre vandre- kajak- og cykelture hele vejen rundt om 
Fyn.  
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 Punkt Ejer 
 På shelterpladsen ved Kongshøj ønskes opført 2 shelters.  
 2 stk. af typen ”Stenbider” på 6 m².  
 Stenbider opføres i træ med en højde på 2,4 m. 
 
Planen er, at projektet bliver gennemført maj-juni 2020 
 

 

Flag og flagstænger – hvordan går det med planen ved Paul 
 
Flaghejserlauget har i samarbejde med Landsbyrådet søgt om 
midler til etablering af flagstænger/flag ved indfaldsvejene til 
Tårup. Ansøgningen blev bevilliget. Der er nu bestilt 8 
flagstænger og flag, som skal etableres ved de fire indfaldsveje 
til Tårup by ved  

1. Kirkealle- Bækvej 
2. Åvej – Brandgaden 
3. Brandgaden  
4. Krydset Kajbjergvej/Lersey alle´ 
 

Paul er i kontakt med Park og Vej omkring etablering af sokler 
til flagstænger, som vi håber bliver gennemført maj 2020 med 
henblik på at kunne flage første gang på Grundlovsdag den 5. 
juni.  
Paul indleder et samarbejde med formanden for 
Flaghejserlaugen Michael Gertsen omkring den videre drift af 
flagene.   
 

 

 

Kaffehus og petanquebaner ved Karsten  
 
Der er givet tilladelse til at vi kan påbegynde 
petanquebaneprojektet på den nordvestlige del af 
fællesarealet. Karsten er i gang med at få de sidste aftaler i 
hus, og det påregnes, at vi gennemfører baneprojektet i maj 
2020. Kaffehus bliver 2. del af projektet, som sættes i gang, 
når 1. del af projektet er i hus.  
 
Vi afventer nyt fra Karsten.  
 

 

 

Dato for nyt møde bliver søndag den 7. juni kl. 10.30 under 
Egen 
 
 

 

 


	Deltagende medlemmer af landsbyrådet:

