Referat fra møde i Landsbyrådet den 4. marts kl. 19.00
hos Anne-Lise
Deltagere: Anne-Lise Spangsgaard, Dorte Søemod, Mette Bro Jansen, Erik Jensen,
Paul Dyekjær, Karsten Mengel, Frank Hjorthaab og Kaj Nordahl
Referent: Mette Bro Jansen

1. Siden sidst, hvordan går det med trykning af vores udviklingsplan ved AnneLise og Paul
Udviklingsplanen er afleveret til Nyborg Kommune, bedt om 350 stk. Paul har
modtaget et prøvetryk den 4. marts, som fremvises. Der er punkter som ønskes ændret. Paul følger op på sagen. Det bliver sikkert klar til uddeling ultimo marts 2020.
2. Landsbyapp – hvordan får vi den løbende opdateret? Fremtidige opgaver og
drift ved Kaj.
Nyborg Kommune inviterer Kommunes landsbyer til møde om MINLADSBY 2.0.
onsdag den 15. april kl. 19.00 – 21.00 i Vindinge hallens Cafeteria. Her med Heino
Smed Sørensen og Rikke Skræddergaard præsenterer den nye udgave af MINLADSBY 2.0. Kaj og Anne-Lise deltager i mødet. Vi afventer dette møde og punktsætter det til næste møde i Landsbyrådet.

3. Tekst til Tårup Portalen ved Anne-Lise og Paul
Paul og Anne-Lise har talt med Steen omkring ændring af teksten vedr. Landsbyrådet på Tårup Portalen. Vi skal også have tage nye billeder, og Steen vil gerne tage
billederne. Anne-Lise træffer aftaler med Steen omkring fotografering.
4. Borgermøde – invitation til et fælles møde ved Dorte
Skulle vi holde et borgermøde, hvor vi inviterer byens borgere til et møde, hvor vi
kan drøfte ideer for vores landsby? Stor tilslutning til ideen, kunne afholdes i efteråret 2020. Vi drøfter punktet igen før vi går på sommerferie.
5. Opsamling på velkomstmail til nye beboer i Tårup ved Mette
Dette punkt er opsamling fra sidste møde, hvor baggrunden kan findes. Velkomstmailen udsendes som aftalt til nye brugere af Tårup Vandværk. Maemosens vandværk ønsker ikke at udsende velkomstmailen til nye brugere af vandværket.

6. Præsentation af brochure til nye beboer og campister på Kongshøj Strandcamping og Tårup Strandcamping ved Mette
Brochuren er godkendt. Karsten tager brochuren med til vores to campingpladser i
området, så den kan hænges op på opslagstavlerne og forhåbentlig inspirerer nogle
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campister til at deltage i nogle af byens mange aktiviteter. Desuden hænges der en
brochure op på tavlen ved siden af forsamlingshuset.

7. Sidste nyt omkring etablering af petanquebaner og kaffehus ved Karsten, Erik
og Mette
Der er afholdt det første møde i planlægningsgruppen. Der igangsættes en proces
med at ansøge om byggetilladelse mv. Den meget regn har umuliggjort processen
de næste måder, så det er et håb, at projektet kan igangsættes ultimo maj eller
primo juni. Placeringen bliver på den vestlige del af det grønne kommunale område
bag husene på Bækvej.

8. Ansøgninger klar til puljen for forskønnelsesmidler med deadline 1. april
2020 ved Dorte
Ansøgning om midler til julebelysning udarbejdes af Birgitte inden 1. april. Paul
sender ansøgning om blomsterløg.
Ansøgningerne sendes til Dorte til underskrift.

9. Hvordan går det med Tårup kalenderen 2020/2021 ved Anne-Lise.
Anne-Lise deltog i møde afholdt af Vejenlyst. Et godt og velbesøgt møde. Mange
gode ideer. Dejligt, at der er så mange kreative kræfter i byen. Landsbyrådet håber,
at kunne bidrage til udvikling og udfoldelse af de mange spændende initiativer.
Anne-Lise er i fuld gang med at indsamle datoerne for diverse arrangementer i
byen, så vi kan få en samlet kalender.

10. Sidste nyt fra Park og Vej, Nyborg Kommune herunder skiltning til kirkestien Skeltofte ved Karsten
Karsten har talt med Arne Nielsen omkring en tekst til et lille informationsskilt.
Forslaget er godkendt. Der arbejdes med at få skiltene laver.

11. Årsmøde Landsbyrådene den 28. marts ved Dorte
Der er fortsat ledige pladser. Det aftales at få arrangementet annonceret på Tårup
Portalen i håb om, at flere fra Tårup vil dage.
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12. Etablering af et læserråd etableret af Fyns Stiltiende, Nyborg redaktionen.
Ingen repræsentation fra landsbyerne.
Dorte har reageret på dette og taget kontakt til Karsten Riggelsen, Fyns Stifttidende. Vi afventer.

13. NYT fra FLR & LDU ved Dorte
Ulla Mortensen ønskede ikke genvalg til LDU
Kirsten Hebjørn, Herredsted blev valgt til LDU.
Henrik fra Visit Nyborg fortalte om Nyborg Cykelstrategi med henblik på at
fremme turisme i området. Der er tale om stier som allerede forefindes.

14. Eventuelt
Nyborg Fællesråd har også en site, hvor man kan indsætte tekst/informationer. Vi
skal overveje om det er et område, som vil gavne Tårup at indsætte data på dette
site.
Anne-Lise ønsker at fratræde formandsposten i Tårup Landsbyråd. Mette bliver ny
formand per dags dato. Anne-Lise fortsætter som næstformand.

15. Nyt møde
Onsdag den 22. april kl. 19.00 hos Kaj.
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