Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 30. maj 2021 kl. 11.00 – 13.00
Mødested: Grill hytten
Deltagere: Paul Dyekjær, Karsten Mengel, Dorte Søemod, Annelise Spangsgaard, Birgitte Cordes,
Frank Hjorthåb, og Mette Bro Jansen

1. Byggegrunde i Tårup ved Mette.
Der er modtaget svar på mail indsendt til Per Jespersen. Mailen havde følgende konklusion:
Det står nu klart, at der ikke kommer udstykninger ved Bækvej Syd inden for en overskuelig
årrække. I tillæg er det ikke endeligt klarlagt, om der vil komme udstykninger ved Bækvej Nord.
Det betyder, at der er langt færre byggegrunde i Tårup end Nyborg Kommune kalkulerer med.
Tårup Landsbyråd er vidende om, at der findes et mindre antal byggegrunde i Tårup, som står klar
til salg og bebyggelse.
Følgende svar er modtaget den 29. maj 2021
”Kære Mette
Ja, vi medtager det som et høringssvar til Kommuneplan 2021, hvis i er indforstået hermed.
Hvis i har andre emner eller uddybelser til jeres høringssvar, så indsender i naturligvis dem også.
Høringen af Kommuneplan 2021 forløber frem til og med d. 2. juli.
Venlig hilsen
Bitten Jakobsen, byplanlægger, Teknik- og Miljøafdelingen”.

Der er enighed i landsbyrådet om, at vi ønsker, at vores brev indgår som et høringssvar.

2. Forskønnelsesmidler ved Dorte
I budget 2021 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til
landsbyforskønnelse.
Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre by forskønnelsesaktiviteter i landsbyerne og
som ikke kræver medfinansiering.
Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 14. november 2013 kriterier for tildeling fra
landsbyforskønnelsespuljen, som er:
Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd
·

Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen.

·

Puljen skal fremme by- forskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i

Landsbyerne.
·

Puljen for et år deles i minimum 2 ansøgningsrunder.

I tillæg hertil besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. juni 2014, at ansøgninger til
julebelysning fra landsbyer fremover bevilges fra Pulje til Landsbyforskønnelse op til et
samlet beløb på 100.000 kr.

Puljen fordeles således:
·

100.000 kr. til julebelysning.

·

250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1.
april.

·

250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1.
september.

Se hele referatet fra Byrådsmødet den 22. juni 2021 på dette link
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=meetings&CommeteeId
=2
Tårup Landsbyråd fik følgende bevilliget:
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=document&docId=3001
59&itemId=300195&attachmentId=300211
Bygning af Kaffehus: 31.450 kr.
Ekstra udgifter til sauna: 15.858 kr.
Samlet bevilling: 47308 kr.

Der er også søgt om 7.400kr. til julebelysning i Tårup, hvilket også blev bevilliget.

3. LDU Restmidler ved Dorte
Tårup Landsbyråd har søgt og fået følgende midler bevilliget:
Etablering af bede til såning af vildblomst ved Vild med Tårup: 7.650 kr.
Long John Coffee ved indvielsesdagen den 20. juni: 1700 kr.
El stander til sauna ved Kongshøj Stand: 11.250 kr.
Samlet beløb på 20.600 kr.

4. Nyt fra Vild med Tårup ved Karsten
Etablering af de to vilde blomsterbede blev dyrere end antaget. De 7. 650 kr. fra LDU er ikke nok.
Derfor støttes projektet af Tårup Landsbyråd med 10.000 kr. Penge, som er fra Forskønnelsespuljen
til beplantning af træer, buske og forårsløg i Tårup.

5. Program for indvielse af petanquebaner, bindebom og ny beplantning ved Vild med Tårup
ved Birgitte og Mette
Der arbejdes på højtryk med planlægningen. Der sendes tekst til Lokalavisen og Fyns Stiftstidende
med henblik på PR for arrangementet. Tårup Portalen er også en vigtig aktør i annonceringen. Det
besluttes, at programmerne også skal omdeles i byens postkasser. Nyborg Kommune kontaktes med
henblik på kopiering af programmerne.
Der ansøges om midler hos Frørup Andelskasse ligesom Aagaard Pedersen & Søn ansøges.
Der er taget kontakt til formanden for forsamlingshuset Hanne Dahl med henblik på lån af
Frysehuset på dagen. Der ønskes en saloon med salg af øl, vin og vand, som kunne udskænkes af
Forsamlingshusets bestyrelse.
Der arbejdes videre i den lille arbejdsgruppe bestående af Pernille Albertus, Birgitte Cordes og
Mette Bro Jansen

6. ALSANG ved Kongshøj Strand ved Mette
Ole Waburg arbejder i samarbejder med Bent Sønderby om at etablere en sommerkoncert, alsang
planlagt afholdt den 22. juli 2021.
Mette har søgt om dispensation fra Kystdirektoratet til at kunne anvende det grønne område ved
Kongshøj Strand til dette arrangement.
Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 100.000 kr. til en Initiativpulje, der skal understøtte kulturelle
arrangementer hen over sommeren og sensommeren i Nyborg Kommune. Tårup Landsbyråd
indsender en ansøgning i samarbejde med Ole Warburg om 10.000 kr. i støtte til afholdelse af
ovenstående arrangement.

7. Andre projekter/ideer, som mangler opsamling ved Mette
Det aftales at udviklingsplanen skal gennemgås ved næste møde den 29. august 2021 med henblik
på opfølgning.

8. Henvendelser til Landsbyrådet
Dorte har modtaget en henvendelse af Spor i landskabet
https://nordeafonden.dk/projekter/spor-i-landskabet. Der var kommet forespørgsel på, om sporet
ved Kongshøj Ådal fortsat eksisterer ,og om vi mangler flere foldere.
Erik er ikke tilstede, men har sendt mail om, at stien eksisterer. Dog er det en gammel folder, som
ikke længere er i overensstemmelse med virkeligheden. Dorte vil følge op på sagen.
Karsten har modtaget en forespørgsel, om Tårup Landsbyråd er interesseret i at arrangere foredrag
med Anders Skriver omkring brugen af internettet bl.a. til at optimere af fritidsinteresser. Vi
henviser til foredragsforeningen, som arrangerer foredrag i Tårup.
Karsten har også modtaget henvendelse fra en borger, som har en større samling af klassisk musik
på dvd. Vi henviser til byens bibliotek, som bestyres af bestyrelsen for forsamlingshuset.

9. Nye byskilte ved Paul
Tårup har nu fået opsat to byporte ved indkørslen til Tårup på Kirke Alle´.
Anders Vejenlyst, har telefonisk orienteret Mette om, at han har indgivet en formel klage til
Nyborg Kommune om placeringen af de to byporte på Kirke Allé.
Paul foreslår, at der skal ansøges om køb af yderligere to byporte til placering på
Kajbjergvej, hvilket giver anledning til diskussion. Der er uenighed i Landsbyrådet om
dette. Idet vi mangler Erik til mødet, udsættes punktet til næste møde den 29. august, idet
der må stemmes om punktet.

11. Næste møde
Søndag den 29. august 10.30 – 15.00 hos Dorte.

