Referat fra møde i Landsbyrådet i Tårup den 29. januar 2020 hos Dorte Søemod

Til stede: Paul, Kaj, Annelise, Dorte, Birgitte, Karsten, Erik, Frank og Mette
1. Udviklingsplan for Tårup2019. Er der nyt omkring fotokopiering eller trykning?
Intet nyt. I tillæg blev det klart, at udviklingsplanen for Tårup 2019 er sendt ud elektronisk til
borgere i Tårup Sogn. Dette er uhensigtsmæssigt, da en stor del borgere dermed endnu ikke har fået
tilsendt udviklingsplanen. Landsbyrådet må forsøge om det kan lade sig gøre, at få udsendt
udviklingsplanen mere bredt. Dorte tager kontakt til borgmester Kenneth Muhl med henblik på
kopiering eller trykning af Udviklingsplan for Tårup 2019.

2. Udviklingsplan for Tårup 2019. Hvem er tovholder på de enkelte områder?
Min landsbyapp: Kaj
Trafiksikkerhed: Birgitte?
Gadekæret – Poul/Karsten
Grønne områder i Tårup: Karsten/Poul
Strandområder herunder badebro: Anne-Lise
Sundhed og hjertestarter: Arne Nielsen med Mette som kontaktperson til Landsbyrådet
Fællesskaber: Lotte Nielsen med Mette som kontaktperson til Landsbyråret

3. Velkommen til nye beboer i Tårup og omegn
Landsbyrådet har besluttet at udarbejde en kort velkomst til nye beboer i Tårup. Der er indgået
aftale med Tårup Vandværk, som har tilbudt at indsætte en velkomst i deres informationsmail til
nye beboer tilsluttet Tårup Vandværk. Det betyder at langt de fleste lejere i lejeboliger og beboer i
ejerboliger vil modtage denne mail.
Indholdet i velkomstmailen bliver som følger:
Landsbyrådet i Tårup vil gerne benytte lejligheden til at byde dig/jer velkommen til vores lille
landsby Tårup. Vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt her, og for at hjælpe dig lidt på vej,
har vi samlet lidt information, som du måske får brug for.
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Tårups historie går langt tilbage i tiden. Kirken er udflyttet fra Frørup i 1883.

Vi er så heldige i Tårup at vi har to gode informationskilder til aktiviteter og arrangementer i byen.
Det er Tårupporten, som nævnt tidligere https://www.taarupportalen.dk/portal/ og vores landsbyapp.
Den er lige til at hente som en app til smartphonen og let at bruge.
Tårup landsby har udarbejdet en udviklingsplan, som skitserer ønsker og ideer for landsbyens
udvikling. Den er senest revideret i efteråret 2019.
Udviklingsplan kan ses og hentes her https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/201310-22-15-25-54
Byen har en lang række af foreninger m.v. Det er bl.a.
Tårup Landsbyråd: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/taarup-landsbyraadet
Tårup Foredragsforening: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/foreningsliv/tarupforedragsforening
Tårup Forsamlingshus: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/foreningsliv/tarupforsamlingshus
Tårup-Frørup Seniorklub: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/foreningsliv/tarupfrorup-seniorklub
Under Egen: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/foreningsliv/under-egen
Flaghejserlaug: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/foreningsliv/tarupflaghejserlaug
Frørup-Tårup Menighedsråd:
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/foreningsliv/frorup-tarup-menighedsrad
Kunst og gallerier: https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/kunst-kultur
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I tillæg kan nævnes
Frørup - Tårup Jagtforening ved Lars Smidt, træffes på ls@lactosan@com og på telefon 65371311
TIF: Tårup Idrætsforening http://www.taarupif.dk/

Tårup landsby ligger kun et par km fra Storebælt med to campingpladser, Tårup Strandcamping og
Kongshøj strandcamping. Sidste nævnte er en oplagt udflugtsmulighed på en varm sommerdag,
hvor man kan nyde madkurven på det offentlige tilgængelige areal og opsatte borde. En dejlig
strand med tilhørende badebro findes til glæde for børn og voksne.

Håber, at vi ses eller mødes til nogle af byens spændende aktiviteter og arrangementer.

Du/I er altid velkommen til at kontakte Landsbyrådet i Tårup, hvis der skulle opstå spørgsmål eller
du har gode ideer og tanker, som du gerne vil dele med os.
Med venlig hilsen
Tårup Landsbyråd
Anne-Lise Spangsgård træffes på tlf.: 23801200 eller på spangsgaard1@gmail.com
Erik Jensen træffes på tlf.: 21278353 eller på erik@erikhaulund.dk
Dorte Søemod træffes på tlf.: 42758767 eller på dorte@soemod.dk
Frank Hjorthåb træffes på tlf.: 40161448 eller på post@aagepedersen.dk
Kaj Nordahl træffes på tlf.: 20657013 eller på kaj@kajnordahl.dk
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Paul Dyekjær træffes på tlf.: 25796611eller på paul@dyekjaer.dk
Karsten Mengel træffes på tlf.: 29252954 eller på kmengel@mail.dk
Birgitte Cordes træffes på tlf.: 22342624 eller på kvikaco@hotmail.com
Mette Bro Jansen træffes på tlf.: 23347401 eller på mette.bro.jansen@hotmail.dk

Det besluttes ligeledes at spørge Maemosen´s vandværk om de kan yde samme service for nye
beboer, som flytter til Maemosen, som vi får fra Tårup vandværk. Mette tager kontakt til Fisker
(kasserer) for at høre, om de vil bistå Landsbyråret i Tårup.
I tillæg tages der kontakt til Kongshøj Camping og Tårup Strandcamping for at høre om de kunne
være interesseret i videreformidle ovenstående information til deres campister. Karsten tager
kontakt for en afklaring af dette.
Afledt af dette punkt bliver det aftalt, at Mette udarbejder en lille brochure, som kan anvendes til
opslag.
4. Forskønnelsesmidler 2. runde
Byrådet i Nyborg Kommune har januar 2020 bevilliget midler til a) indkøb af flagstænger og flag
samt b) etablering af kaffehus i forlængelse af de kommende petanquebaner.
Paul er ansvarlig for anskaffelse og gennemførelse af flagstænger og flagprojekt
Mette er ansvarlig for etablering af petanquebaner og kaffehus

5. Landsbyapp – hvordan kommer vi videre med opdateringen mv.
Kaj er tovholder og vil til næste møde komme med et oplæg for det videre forløb.

6. Aktivitetskalender
Anne-Lise igangsætter indsamlingen af datoer for kommende arrangementer til den nye Tårup
kalenderen 2020/2021, så den snarest kan blive omdelt og blive tilgængeligt på Tårup Portalen.

7. Info på Tårup Portalen om Landsbyrådet i Tårup
Anne-Lise og Paul ser på om teksten trænger til en opdatering herunder billeder af Landsbyrådets
medlemmer.
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8. Årets landsby 2020
Forslag til hvilken landsby som skal være Årets Landsby skal indgives til Landdistriktsudvalget
(LDU) senest den 17. februar 2020. Prisen uddeles til FLR årsmøde i Ørbæk Midtpunkt den 28.
marts 2020 kl. 10.00 – 13.00. Vi går i tænkeboks.

9. Restbevilling fra FLR & LDU
Vi har fået en lille bevilling til indkøb af Pluto hundeposer til stativer ved fælles arealerne under
Egen og ved Kongshøj Strand.
Karsten er ansvarlig for indkøb af poser.
Arealet under Egen forsynes med poser af Mette
Arealet ved Kongshøj Strand forsynes med poser af Karsten

10. Info tavlen ved forsamlingshuset
Paul og Anne-Lise laver en kort, som kan opsættes.

11. Opsætning af officielle skilte ved kirkestien ”Skeltofte” Henvendelse fra Arne Nielsen
omkring kirkestien Skeltofte, som nu er en del af lokalplanen. Der indstilles til at der opsættes skilte
ved Brandgaden og på Mosevej, så stien bliver synlig for alle og dermed bliver benyttet af byens
borgere. Karsten tager kontakt til Park og Vej, Nyborg Kommune med henblik på igangsætning af
projektet.

12. EVT.
Der skal ansøges til Landsbyforskønnelse om midler til julebelysning. Karsten tager kontakt til
Birgitte med henblik på igangsætning af ansøgningen. Deadline er 1. april 2020.
Paul laver ansøgning om midler til indkøb af blomsterløg mv.

13. Nyt møde
Onsdag den 4. marts kl. 19.00 hos Anne-Lise

