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TÅRUP LANDSBYRÅD  
REFERAT  

Dato: 5. juli 2020 
Tid: 10.30   
Mødeleder: Mette Bro Jansen  
Mødested: Hos Frank  

Deltagende medlemmer af landsbyrådet:  

Annelise Spangsgaard, Erik Haulund, Frank Hjorthåb, Birgittes Cordes, Paul Dyekjær og 
Mette Bro Jansen  

 Punkt Ejer 

 Velkomst Mette  

 

Opfølgning  
 
Hvordan går det med trykningen af vores Udviklingsplan ved Paul.  
Nyborg Kommune har lavet 350 farvekopier af vores udviklingsplan 
2019. Det er planen, at udviklingsplanen bliver husstandsomdelt med 
en hilsen fra Landsbyrådet trykt på papir med vores nye logo. Vi er 
glade for, at det lykkes at få en papirversion af udviklingsplanen 
2019, som forhåbentligt kan inspirerer til nye tanker og ideer.  
 
 
Nyt fra LDU ved Dorte 
Den 15. juni behandlede LDU vores ansøgninger om midler fra 
forskønnelsespuljen.  
Desværre blev følgende ansøgninger ikke indstillet af LDU til 
behandling af Erhvervs- og Udviklingsudvalget:  

• Beach Volley bane ved Kongshøj Stand 
• Bænke og bordesæt til grillhytten 
• Træer, buske og løg  

 
Begrundelsen for afslag er givet med henvisning til, at Landsbyrådet 
ikke har fulgt de formelle retningslinjer for indhold i en ansøgning.  
Landsbyrådet er forundret over afslaget, og der er rettet henvendelse 
til formanden for LDU Stefan Wilkes Holm med henblik på, at vi får en 
fælles drøftelse af retningslinjerne på vores næste FLR møde til 
september 2020. Efteråret ansøgninger skulle gerne gå direkte 
igennem😊😊 Vi har fået tilsagn om, at punktet kommer på 
dagsordenen til næste FLR møde.  
 
 
Følgende ansøgninger blev indstillet af LDU til behandling af Erhvervs- 
og Udviklingsrådet 

• Pausefold til heste 
• Juletræsbelysning  
• Bidrag til foredragsholder  
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 Punkt Ejer 
 
Erhvervs- og Udviklingsudvalget behandler ansøgningerne efter 
sommerferien.   
 
Møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget den 15. juni ved Dorte 
Dorte har gjort os opmærksomme på punkt 5, som kan læses her: 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07
&page=meetings&CommeteeId=10 
 
Det er et dokument med titlen: Forslag til politik for grøn omstilling i 
Nyborg Kommune. Det er et dokument, som er i høring frem til den 2. 
august.  
 
Nedenstående kommentarer til dokumentet er drøftet, og har fuld 
opbakning af LDU, Nyborg Kommunes Landsbyråd ved Stefan Holm 
Wilkens. Kommentarerne er sendt til Peter W. Mollerup, formand for 
Erhvervs- og Udviklingsudvalget med henblik på at synliggøre 
landsbyerne i dokumentet.  
 
Efter indledningen i mailen kommer: 
”Jeg vil henlede opmærksomheden på side 38, som omhandler mål 
11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund. Jeg har indsat mine 
tilføjelser med rødt.  

Overskriften med orange lyder: Nyborg Kommune vil styrke fokus på 
bæredygtige byer ved at: 

. arbejde for bæredygtige bosætningsmønstre og et varieret udbyd af 
sikre og sunde boliger i byer og lokalsamfund  

 Videre på side 39 står der øverst med orange  

Arbejde for bæredygtige bosætningsmønstre og et varieret udbud af 
sikre og sunde boliger i byer og lokalsamfund (min tilføjelse med rødt, 
den samme rettelse, som fra side 38) 

Næste linje: Nyborg Kommune vil arbejde for en langsigtet bæredygtig 
bosætning i byer og lokalsamfund (min tilføjelse) og et varieret udbud 
af sikre og sunde boliger. 

 Næste afsnit 

Vi vil styrke indsatsen for at sikre bæredygtige boligområder med 
fokus på bæredygtige byggematerialer, lavenergi og høj sundhed for 
borgerne i byer som på landet (min tilføjelse).  

Med denne mail håber jeg blot, at vi kunne få synliggjort landsbyerne 
mere i det snart offentlige dokument.  

Mette Bro Jansen 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=meetings&CommeteeId=10
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=meetings&CommeteeId=10


 

3 
 

 Punkt Ejer 
Formand for Landsbyrådet i Tårup 
mette.bro.jansen@hotmail.dk       
 
Vi har modtaget svar fra Peter W. Mollerup, som udtrykte glæde over, 
at vi havde et høringssvar. Han har sendt vores svar videre til 
forvaltningen. 
                                                                

 

Minlandsby app ved Annelise 

Annelise har ikke en løsning klar endnu, men der arbejdes på sagen. 

Punktet er hvilende inden der evt. er nyt i sagen.  

 

 

 

Drøftelse af evt. nybyggeri inden for lokalplan nr. 1.2. og 1.3.  

Crispin Gurholm og Arne Nielsen fremlægger sagens forløb og 

nuværende status. Efter en drøftelse af sagen blev det klart, at det 

ikke er en principiel sag, som Landsbyrådet skal gå ind i på det 

konkrete plan. Det er en byggesag omhandlende bygning af et udhus.  

 

Crispin Gurholm og Arne Nielsen udtrykker et ønske om, at 

Landsbyrådet udarbejder en generel tilkendegivelse af, at vi i Tårup 

ønsker fortsat udvikling af byen herunder virksomhed/erhverv jævnfør 

lokalplan nr. 1.2 og 1.3. for Tårup by. En opfordring, som 

Landsbyrådet påtager sig.  

Annelise og Paul udarbejder et udkast, som drøftes på næste møde i 

Landsbyrådet den 16. august 2020.  

 

 

Indkomne forslag til logo for landsbyrådet i Tårup ved Mette 

Efter fristens udløb havde vi modtaget flere flotte og yderst 

kompetente bud på, hvordan vores logo kunne komme til at se ud. 

Tak til jer, som indsendte.  

Efter mange gode diskussioner, har Landsbyrådet valgt et logo skabt 

af Helle Lauvring. Vi er meget glade for, at vi har fået vores egen flotte 

logo. Vi vil snarest offentliggøre vores logo på Tårup Portalen sammen 

med et portræt af Helle Lauvring.  

 

 

Bike Friends og evt. bike station og cykelruter i Tårup ved Frank 
 
Dorte og Frank afholdt møde den 22.juni med Henrik Christoffersen-
Thorsen fra Visit Nyborg. Et godt møde med mange gode drøftelser 

 

mailto:Mette.bro.jansen@hotmail.dk
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 Punkt Ejer 
herunder muligheden af, at Tårup får en bike station.  På baggrund af 
mødet og afledte drøftelser i det kommunale system, har Tårup fået 
bevilliget en bike station af Nyborg Kommune. Den skal placeres ved 
den store info tavle nær hækken ved forsamlingshuset. Model ses her 
 

 
 
Det er især Dortes store fortjeneste, at vi får en bike station i Tårup. 
Hun har arbejdet for dette i 1½ år og været opmærksom på Nyborg 
Kommunes cykelstrategi og møder afholdt på Kommunen. En stor tak 
til Dorte for indsatsen.  
 
Frank følger op med PR på Tårup Portalen, når vi har fået vores bike 
station.  
 
På bagsiden af den store info tavle, kommer der et kort over Tårup. 
Det er Visit Nyborg, som sørger for dette.  
 
På Visit Nyborg´s hjemmeside findes følgende forslag til cykelruter.  

https://www.visitnyborg.dk/nyborg/oplev-nyborg/cykling/oplev-
fantastiske-cykelruter-i-nyborg 

Landsbyrådet har ikke for nuværende yderligere forslag til cykelruter, 
som vi ønsker på Visit Nyborg.  
 
Frank samarbejder med Steen Jensen omkring et opslag til Tårup 
Portalen omkring rekruttering af flere Bike Friends til Tårup.  
 

https://www.visitnyborg.dk/nyborg/oplev-nyborg/cykling/oplev-fantastiske-cykelruter-i-nyborg
https://www.visitnyborg.dk/nyborg/oplev-nyborg/cykling/oplev-fantastiske-cykelruter-i-nyborg
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 Punkt Ejer 

 
Nyt om Skeltoftestien ved Karsten  
 
Intet nyt at berette.  

 

 

Shelters ved Kongshøj Strand Camping ved Annelise   
 
De to shelters af typen Stenbider er opsat.  
Se indlæg på Tårup Portalen 
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content
/article/118-landsbyradet/resultater/1130-shelters-pa-kongshoj-
strand?Itemid=1239 
 
Annelise har sørget for, at Fyns Stiftstidende har lavet en artikel om 
det nye tiltag. Været bragt i Fyns Stiftstidende den 1. juli.  
 
Et projekt, som har været undervejs i siden 2016, dog har Annelise 
aldrig mistet håbet og har arbejdet ihærdigt for, at vi også skulle have 
shelters ved Kongshøj Strand. Det er nu lykkes og tak for godt 
arbejde. Karsten og Paul har også bidraget på forskelligt vis, så godt 
teamwork😊😊                          
 

 

 

Flag og flagstænger ved Paul  
 
De fire nye flaghejsere er i hus, og de er nu en del af flaghejserlauget.  
 

1. Kirkealle - Bækvej – Opgaven klares af Troels Damgaard Juel 
2. Åvej – Brandgaden – Opgaven klares af Danny Have   
3. Brandgaden – opgaven klares af Michael Gertsen  
4. Krydset Kajbjergvej/Lersey allé – Opgaven klares af Billy 

Bilungi 
 
 
Velkommen til vores nye flaghejsere i Tårup og tak fordi I vil bidrage til 
byen.  
 
Flagstænger med flag er nu officielt overdraget til Flaghejserlauget, 
som også bestemmer, hvornår der skal flages ved de fire indfaldsveje. 
 
Det er besluttet at der flages på følgende dage: 
H. M. Dronning Magrethes fødselsdag den 16. april 
Konfirmation i Tårup 
Grundlovsdag den 5. juni 
Valdemarsdag den 15. juni 
 
Herudover er det muligt at få hejst flagene for 250 kr. ved 
henvendelse til Flaghejserlaugets formand Michael Gertsen.  
 
Det er aftalt med Michael Gertsen, at han vil informere om 
ovenstående via Tårup Portalen.  
 

 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/118-landsbyradet/resultater/1130-shelters-pa-kongshoj-strand?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/118-landsbyradet/resultater/1130-shelters-pa-kongshoj-strand?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/118-landsbyradet/resultater/1130-shelters-pa-kongshoj-strand?Itemid=1239
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 Punkt Ejer 
Paul arbejder fortsat på, at der kommer hængsler til ophængning af 
flagstængerne de forskellige steder.  
 

 

Kaffehus og petanquebaner ved Karsten  
 
Der er givet tilladelse til, at vi kan påbegynde petanquebaneprojektet 
på den nordvestlige del af fællesarealet. Træpælene er afsat. Vi 
planlægger at lave petanquebanerne i uge 30.  
 
2. del af projektet skydes i gang, når petanquebanerne er anlagt. 
Byggetilladelsen til kaffehuset er givet. Den videre proces fremlægges 
på næste møde i Landsbyrådet den 16. august.  
 
 

 

 

Nye gardiner til grillhytten  
 
Karsten har opsat nye gardiner i grillhytten.  
Tak for godt arbejde.  
 

 

 

Henvendelser ved Mette  
 
Visit Nyborg har henvendt sig til Landsbyrådet for at høre, om vi har 
stier og vandreruter, som vi ønsker skal fremgå af deres hjemmeside. 
 
Vi drøftede sagen på mødet herunder så vi på de ruter, som er 
indtegnet i Udviklingsplanen 2019. Det er desværre en kendsgerning, 
at de indtegnede ruter ikke kan benyttes i fuldt omfang, da vi ikke har 
tilladelser fra de involverede lodsejere.  
Visit Nyborg bliver derfor informeret om, at vi ikke har ruter, som vi 
ønsker skal fremgå af Visit Nyborg´s hjemmeside.  
 
Der findes sikkert ruter, som flere lokale kender og har fået lov at 
benytte. Vi vurderer, at vi ikke kan gå ind i at bidrage til synligheden af 
de semiofficielle ruter.  
 
 

 

 

EVT.  
 
Tak til Lotte Nielsen, som er initiativtager til gåture i omegnen af 
Tårup. Det foregår hver onsdag kl. 9.00 under Egen.  
 
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content
/article/195-8-tilbageblik-2020/1131-dejlig-gatur?Itemid=1239 
 
 
Tak til Arne Nielsen, som har informerer om Trygfondens 
hjerteløberordning på Tårup Portalen.  
 
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content
/article/83-aktuelt/1128-hjertelober?Itemid=1239 

 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/195-8-tilbageblik-2020/1131-dejlig-gatur?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/195-8-tilbageblik-2020/1131-dejlig-gatur?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/83-aktuelt/1128-hjertelober?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/component/content/article/83-aktuelt/1128-hjertelober?Itemid=1239
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Mette har afholdt et møde med Gitte Alberg, som er i bestyrelsen for 
LAG SØM. LAG står for Lokale aktionsgrupper og SØM refererer til 
Syd-, Øst- og Midtfyn.  
 
Vi drøftede muligheder for at søge tilskud til igangsættelse af nye 
projekter inden for en lang række områder. Næste ansøgningsfrist er 
den 1. august 2020. Der kommer en kort orientering om 
mulighederne i løbet af sommeren på Tårup Portalen.  
 
Manglende vedligeholdelse af de grønne arealer i Tårup.  
Annelise har sendt henvendelse til borgmester Kenneth Muhs og Per 
Jespersen med henblik på at henlede deres opmærksomhed på den 
manglende vedligeholdelse af grønne områder i Tårup. Annelise 
henledte også borgmesterens opmærksomhed på, at vi har fået 
tilsagn om, at standarden for vedligeholdelse ikke ville blive forringet 
efter ophør af pedelordning på et møde den 4. september 2018. 
Annelise vedlagde en lang række af fotografier, her er blot et af vores 
daglige øjenbæer.  
 
 

 
 
Nye skilte 
I uge 27 blev der opsat to skilte begge ved indgangen til det grønne 
område under Egen. Ingen af landsbyrådets medlemmer har 
kendskab til disse skilte herunder nødvendigheden af disse. Der er 
taget kontakt til Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget med henblik på at høre nærmere.  
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Dato for nyt møde bliver søndag den 16. august kl. 10.30 hos Dorte.  
 
 

 

 


	Deltagende medlemmer af landsbyrådet:

