
 

1 
 

TÅRUP LANDSBYRÅD  
REFERAT  

Dato: 16. august 2020 
Tid: 10.30   
Mødeleder: Mette Bro Jansen  
Mødested: Hos Dorte  

Deltagende medlemmer af landsbyrådet:  

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

 Punkt Ejer 

 Velkomst Mette  
1: 
Opfølgning  

 
Intet nyt fra Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 
om de to nye skilte, begge ved indgangen til det grønne område under Egen.  

 
Nye spændende ting fra diverse referater fra Nyborg Kommune v. Dorte 
 
Ifølge dagsorden fra Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2020 er der bevilliget 250.000 
kr. til ny badebro ved Kongshøj Strand Camping plus 35.000 kr. til nedrivning af den 
gamle bro. En dejlig beslutning, som Landsbyrådet er glade for. Håber blot, at den ny 
badebro får den samme bredde, som den nuværende bro. Det aftales, at Mette skriver til 
formanden for Teknik- og Miljøudvalget for at tilbyde råd og assistance fra Landsbyrådet i 
forbindelse med planlægningen af den nye badebro.  
 
Nyt fra LDU v. Dorte: Intet nyt  
 
2: 
Nyt om Skeltoftestien v. Karsten  
 
Intet nyt, idet der endnu ikke har været taget kontakt til Nyborg Kommune. Karsten 
følger op på sagen.  
 
3: 

Uddeling af udviklingsplaner ved Mette 

 

Udviklingsplanen bliver husstandsomdelt med en hilsen fra Landsbyrådet trykt på papir 
med vores nye logo primo september. Mette melder ud, når materialet er klar til 
uddeling.  

Der er udarbejdet en plan for uddelingen.  
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4: 
 
Status petanquebaner og 2. del med kaffehus - plan for den videre proces ved Karsten 
og Mette  
 
Følgende opslag har været at finde på Tårup Portalen:  
 
Vi har brug for din hjælp     – vi skal have lagt fliser og bygget kaffehus  

Første del af anlæggelsen af de to petanquebaner på det grønne område er tilendebragt. Nu skal vi videre 
til næste etape, hvor vi håber på hjælp fra jer. Det er følgende opgaver, som vi har brug for hjælp til 

1. Vi skal have lagt fliser ved banerne, og hvor kaffehuset skal placeres  
2. Vi skal have bygget vores kaffehus 
3. Vi skal have færdiggjort de to petanquebaner med stenmel og kanter 

 

Når vi har samlet holdene til udførelsen af ovennævnte opgaver, så går vi i gang med den konkrete 
planlægning, som varetages af Karsten Mengel.  

Jeg håber også, at vi kan samle et hold af ”madkoner”, som kan sørge for mad og drikke til det arbejdende 
folk. Vi må jo godt hygge os, mens vi arbejder😊 

 

Jeg håber snarest at høre fra dig – mand eller kvinde – så vi kan komme videre med vores petanquebaner 
og kaffehus  

 

På Landsbyrådets vegne  

Mette Bro Jansen 

23347401 

Mette.bro.jansen@hotmail.dk  

 
Resultatet af opslaget er nedslående. Vi har kun få en positiv henvendelse med tilbud 
om hjælp til bygning af kaffehuset. Vi har brug flere hænder.   
Vi aftaler, at Mette sørger for, at der kommer et nyt opslag på Tårup Portalen. Dette 
opslag er bragt fredag i uge 34.  
 
 
5:  
Generel udtalelse om udvikling af Tårup ved Mette 

Udarbejdelse af en generel udtalelse er ikke længere aktuelt, hvorfor denne opgave 
bortfalder.  
 
6: 
Grønne områder i Tårup ved Annelise 
 

Annelise sendte før sommerferien en henvendelse til borgmester Kenneth Muhs, men vi 
har desværre ikke modtaget et svar.  
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I forlængelse af dette bragte kandidat for de konservative, Michael Gertsen et indlæg i 
Fyns Stiftstidende lørdag den 25. juli med titlen: Læserdebat: Kommunen forsømmer 
landsbyerne.  

Ved læsning af Fyns Stiftstidende er der andre kommuner på Fyns f.eks. Middelfart 
Kommune, som også har svært ved at efterkomme landsbyernes ønske om pæne og 
vedligeholdte arealer.  

I august bad udvalgsformand Per Jespersen (S) og Søren Svendsen på vegne af Venstre  
om en orientering om status på Vej, Park og Naturs udførelse af afdelingens opgaver i 
Nyborg Kommune, med fokus på såvel opgaver i Nyborg by, som opgaver i centerbyerne 
Ullerslev og Ørbæk samt i landdistrikterne og landsbyerne. Orienteringen fik de på 
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2020. Læs hele referatet her 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/opslag1/83-
aktuelt/1164-orientering-om-vedligeholdelse-af-veje-og-gronne-omrader-i-nyborg-
kommune 

 

Af særlig interesse er, at der i indstillingen står: 

”Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og der i efteråret 2020 sættes en 
sag på Teknik- og Miljøudvalget med forslag til justeringer i arbejdsbeskrivelserne – Drift 
og vedligeholdelse af veje, grønne områder m.v.”. 
 

Annelise vil sørge for, at der ved næste FLR møde den 23. september bliver en generel 
drøftelse af ovenstående, herunder ser på muligheden af en fælles henvendelse til 
Nyborg Kommune med henblik på at komme i dialog omkring ”forslag til justeringer i 
arbejdsbeskrivelserne”.  

 

7: 
Forskønnelsesmidler - næste ansøgningsrunde 1. oktober ved Mette  
 
Vi har ikke modtaget ideer eller initiativer, som kunne danne afsæt for en ansøgning til 
næste ansøgningsrunde den 1. oktober. Vi forestiller os derfor, at vi på ny ansøger om at 
få midler til  

 Beach volley baner ved Kongshøj Strand Camping – Annelise og Karsten 
ansvarlige for denne  

 Borde og bænkesæt bl.a. til det grønne område omkring kaffehuset – Karsten er 
ansvarlig for denne  

 
Vi tager punktet op igen på vores næste møde søndag den 27. september, herunder om 
vi har modtaget gode ideer fra folk i byen.  

 
 

8: 
Nedlæggelse af Taarupnet domænet ved Mette  
 
www.taarup.net eksisterer alene ved, at linket åbner Tårup Portalen. Der er ingen 
selvstændig tekst eller billeder på dette site. Alligevel fremgår linket til taarup.net, som 



 

4 
 

det øverste link på bagsiden af udviklingsplanen, hvilket kan forekomme mærkeligt. 
Punktet gav anledning til gode diskussioner og henvisninger bagud og fremad i tiden. 
Konklusionen blev, at domænet bliver nedlagt august 2021.  
 
 
9.Henvendelser til Landsbyrådet v. Mette. 
Har nogle af jer modtaget henvendelser vedr. ønsker, som vi skal tage op i 
Landsbyrådet?  
Ingen henvendelser til Landsbyrådet  
 
10. 
Byport til Tårup v. Dorte 

Baggrund: Tilbage i 2017 inviterede Nyborg Kommune til et møde for at drøfte ny 
skiltning ved indfaldsvejene til byerne.  

Baggrunden er, at der skal opsættes nye byskilte i hele kommunen inden udgangen af 
2022. De nuværende byskilte er for lave og udgør en sikkerhedsrisiko. 

Lidt baggrund kan findes i denne artikel fra Fyns Stiftstidende.  

https://fyens.dk/artikel/nye-porte-til-byerne-i-nyborg-kommune 

På mødet tilbage i 2017 sagde Landsbyrådet ja til at Tårup, skulle have to byporte. 
Denne beslutning gav anledning til nye drøftelser i Landsbyrådet. På den baggrund blev 
der afholdt en rundspørge i byen for at afdække, hvad flertallet i Tårup ønskede. 
Flertallet i Tårup ønskede på daværende tidspunkt ikke de store byporte ved alle byens 
fire indfaldsveje.  

Nu lige om lidt, sikkert inden udgangen af dette år får vi to byporte, som begge placeres 
på Kirkeallé.  

 

11.  

Invitation til møde om MINLANDSBY 2.0 ved Annelise 

Der har været afholdt møde den 5. august omkring den nye version 2.0 af MINLANDSBY. 
Annelise deltog fra Landsbyrådet. Der er spændende forbedringer i udsigt, kunne blive et 
fint supplement til Tårup Portalen. Vi afventer den videre udviklingsproces.  

  
12. 
Nyt logo herunder valg af skrifttype ved Mette 

Der er valgt skrifttype til vores nye logo. Mette tager kontakt til Helle Lauvring med 
henblik på endelig færdiggørelse af logo med skrift.  
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Evt. 

Tak til Gitte Alberg for et super godt indlæg på Tårup Portalen om LAG SØM og alle de 
gode muligheder for at søge om et tilskud.  
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Frysehus: Der har gennem længere tid være flere uformelle forespørgsler på, om 
Landsbyrådet i et samarbejde med bestyrelsen for forsamlingshuset kunne skabe et 
lille ”beboerhus” for byens beboere. En interessant ide, som Landsbyrådet gerne tager 
initiativ til. Det besluttes derfor, at Mette skriver en henvendelse til bestyrelsen for 
forsamlingshuset.  

 

14.  

Nyt møde  

Søndag den 27. september kl. 10.30 hos Erik 


