Referat fra Tårup Landsbyråd
Mødedato den 18. november 2020 hos Annelise
Deltagere: Annelise Spangsgaard, Erik Haulund, Birgitte Cordes, Karsten Mengel, Dorte Søemod,
Frank Hjorthaab og Mette Bro Jansen,
1. Opfølgning

Bike station ved Tårup Forsamlingshus ved Frank:
Vej og Park, Nyborg Kommune, kommer formentlig i uge 49 for at etablere det aftalte fundament
til Bike Stationen. Når fundamentet er klar, kommer producenten af Bike Stationen for at montere
selve Bike Stationen. Denne dato er endnu ikke endeligt på plads.

Brev til Per Jespersen, formand for Teknik – og Miljøudvalget, på baggrund af møde afholdt den
19. oktober 2020.
Følgende mail er sendt den 22. oktober 2020
”Kære Per Jespersen
Jeg har som beboer og formand for Tårup Landsbyråd med interesse læst dokumentet
Temadrøftelse om planlægning for byudvikling i Kommuneplanen 2021, drøftet på jeres møde
den 19. oktober i Teknik – og Miljøudvalget.
På første side står:
”Derudover fremgår følgende af strategien: ”I kommuneplanen er der udpeget 10 landsbyer, hvor
der er planlagt egentlig vækst i byzone. Dette gælder for: Aunslev, Refsvindinge, Herrested,
Frørup, Vindinge, Skellerup, Tårup, Svindinge, Ellested og Langtved. De udlagte arealer skal
fastholdes. Også kommunens mindre landsbyer skal være attraktive bosætningssteder.”
Senere står der på side 2 i dokumentet:
”I kommunens byvækst landsbyer er der planlagt for i alt knap 300 boliger, hvilket vurderes at
være en del mere end, hvad der forventes bygget de næste 12 år”.
Er det muligt at få en oversigt over, hvilke arealer, som I har noteret til Åben-lav byggeri i Tårup?
En oversigt, som Tårup Landsbyråd meget gerne vil have lov at se.
Er der lavet en opgørelse på baggrund af Bekendtgørelse nr. 940 af 2017 af behovet i landsbyerne?
Hvis ja, vil vi også gerne se denne.
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Når jeg læser sagsfremstilling og de to tilhørende notater, virker det som om, at de 10 landsbyer
ikke bliver set som et potentiale og ikke behøver at indgå aktivt i den nye Kommunalplan for 2021.
Det mener jeg er en fejl, som jeg håber, at vi kan drøfte.
Vi har et stærkt ønske om at bidrage til udviklingen af Nyborg Kommune herunder at kunne stille
med arealer til åben-lav bebyggelse i Tårup. Landsbyer som Tårup er attraktive bosætningssteder
især for børnefamilier, som ønsker at bygge et hus og sende børnene i vuggestue, børnehave, skole
og til sportsaktiviteter og spejder i nærmiljøet.
Vi ser frem til at modtage baggrundsdata og ikke mindst en drøftelse af, hvordan vi får landsbyer
som Tårup til også at indgå i den nye kommunalplan 2021.
Med venlig hilsen
Mette Bro Jansen, Formand for Tårup Landsbyråd

Umiddelbart herefter modtog Mette mail, at de ønskede data ville blive sendt, så snart som Per
Jespersen selv fik materialet.
Umiddelbart før møde i Tårup Landsbyråd den 22. november, blev der sendt endnu en forespørgsel
til Per Jespersen. Endnu uden resultat. Vi afventer med spænding.

Møde Gl. Ørbæk den 19. november
Aflyst

Status på petanquebaner og 2. del med kaffehus ved Karsten
Petanquebaner med fliser er færdige. Det er blevet super flot. Det har været et stort arbejde at nå så
langt i projektet. En stor tak til dem, som har bidraget til, at vi er kommet så langt.
Vedr. bygning af kaffehuset, så samler vi lige kræfter og ser, hvornår vi skal i gang igen. Vi har
modtaget tilbud om hjælp til bygning af kaffehus fra Crispin Gurholt og Jørgen Krabek, hvilket vi
er meget glade for. Kunne dog godt bruge flere hjælpere.

Den overordnede plan er, at vi kan holde indvielse af petanquebanerne søndag den 18. april 2021
efterfulgt af et par uger med planlagte instruktionstimer i petanquespillets regler og fornøjelser.
Sæsonstart med spil bliver søndag den 2. maj.
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2. Landsbyforskønnelsespuljen 2020 – svar 1. runde ved Dorte
Tårup Landsbyråd havde ansøgt om følgende fra landsbyforskønnelsespuljen 2020 2. runde






Løg, træer mv. 12.000
Beach volley bane 17.845, Kongshøj Strand Camping
Bænke til grillhytte 6.327
Bindebom (til heste) 3.660 kr.
Transportabel sauna 67.998 kr.

Vi afventer behandling af vores ansøgninger.

3. ”Åben Dag” i Tårup - foråret 2021 ved Annelise
Kirsten Thilsing har taget kontakt til Annelise for at høre, om Tårup Landsbyråd kunne være
interesseret i at være tovholder for en fælles dag i Tårup med ”åbent dør” med mulighed for besøg
rundt om i hus og hjem. Ideen er god og et lignende arrangement har været afholdt for år tilbage
med Tårup Landsbyråd som tovholder. Vi drøfter muligheder for afholdelse i foråret 2021. Dog må
vi se, hvordan covid-19 og en vaccine vil påvirke vores forår og sommer. Måske det skal rykkes til
efteråret 2021 eller måske foråret 2022? Vi drøfter sagen igen i begyndelsen af det nye år.
4. Henvendelser til Landsbyrådet ved Mette
Mette er blevet kontaktet af en mindre gruppe af Tårupbeboere, som gerne vil se på muligheder for
at gøre Tårup til et bedre sted for bier, sommerfugle mv. Gruppen holder møde først i det nye år
med henblik på at lave en projektbeskrivelse. Tårup Landsbyråd bliver inddraget, så der kan
udarbejdes en ansøgning om midler fra forskønnelsesmidlerne. Fristen er 1. april 2021. Gruppens
kontaktperson er Steen Jensen. En super spændende ide, som Tårup Landsbyråd gerne støtter op
om.

5. Tanker og ideer til hvordan frysehuset kan blive byens ”beboerhus” – i et samarbejde
med bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus. Nyt fra bestyrelsen for forsamlingshuset v.
Mette
Den 28. september 2020 blev følgende idekatalog sendt til bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus:
Tårup Landsbyråd har arbejdet videre med ideen om, hvordan vi kan skabe fremtidige muligheder
for, at vi alle i byen kunne få glæde af frysehuset og dets mange muligheder.
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Grundlæggende præmisser for det videre arbejde kunne være:






Det er naturligvis helt afgørende, at de aktiviteter, som afvikles i Frysehuset ikke er
aktiviteter, som før ville have udløst et lejemål af den lille sal i forsamlingshuset. Vi skal
altså ikke lave konkurrenceforvridende aktiviteter
Frysehuset kan kun anvendes af byens borgere
Ingen brug til private sammenkomster
Egen bestyrelse
Betaling for vand og strøm – udgiftsneutral for Tårup Forsamlingshus

Idekatalog til aktiviteter i beboerhuset kunne være:









Lokalt bibliotek evt. med korte åbningstider og en tår kaffe
Mødested for byens foreninger m.fl. som f.eks. hjerteløberne, foredragsforeningen, Tårup
Landsbyråd, vandværket, Tårup Forsamlingshus, petanqueudvalg, flaghejserlauget
Nørkelaftner
Kortklub
Planlægningsmøder af alle slags aktiviteter, som foregår eller som ønskes i Tårup
Kontrolcenter for diverse planlægningsgrupper ved (større) arrangementer på arealet under
Egen, grillhytten og ved og omkring petanquebanerne
Give beboere, unge som gamle i Tårup, mulighed for at byde ind og skabe nye aktiviteter
Andre ideer?

Vi håber, at ovenstående kan danne afsæt for et videre samarbejde og ideudvikling til vores fælles
bedste.

Vi ser frem til det videre forløb.
Med venlig Hilsen Mette Bro Jansen, Tårup Landsbyråd

Bestyrelsen for Tårup forsamlingshus har givet følgende svar:

Vi har afholdt bestyrelsesmøde, hvor vi har drøftet brugen af Frysehuset. Som i allerede ved, vil vi
igen præcisere, at der ikke er varme dernede, og der er ikke isoleret. Så hvis det skal bruges i
vinterhalvåret, vil det være dyrt at opvarme.
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Vi gør også igen opmærksom på, at Forsamlingshuset stiller den lille sal til rådighed hver onsdag
gratis, til arrangementer der er til gavn for Tårups beboere. Det kan undre os, at det ikke bliver
brugt til andet end nørkleaftener, når I nu har så mange forslag til Frysehuset.
Vi mener ikke Frysehuset skal bruges til permanente arrangementer, men til éngangsarrangementer.
Det har man dog også lov til i dag, og vi har aldrig sagt nej, hvis nogen har spurgt om de kunne låne
huset.
Vi synes, det er en god idé at flytte biblioteket derned, dog vil vi betinge os, at der kun bliver sat
ensartede reoler op langs væggene, så der fortsat er ryddet op, hvis huset skal bruges til andre
arrangementer. Der må selvfølgelig gerne blive brygget en kop kaffe i bibliotekets åbningstid.
Hilsen fra bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus

Tårup Landsbyråd vil tage sagen op igen foråret 2021.

6. Evt. Planer for efterårsbeplantningen i Tårup
Paul deltog ikke i mødet. Der indkøbes et par buske, som kan anvendes som læ ved
grillhytten.
7. EVT.
8. Næste møde
Næste møde søndag den 10. januar kl. 12.00 – 16.00
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