Møde i Landsbyrådet
torsdag d. 21.02.2013 hos Dorte
Punkt
1
2
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Dagsorden
Deltagere
Sidste referat
Projekter
Landsbypedel

Økonomi
Julebelysning

Referat
Erik, Poul, Frank, Karsten, Birgitte, Annelise, Dorte og Karin
Blev ikke gennemgået
Der var 111 ansøgere. Samtalerne har fundet sted. Når alle
ansøgere har modtaget besked om evt. afslag på ansøgning,
bliver navnet på den ansatte offentliggjort.
Man regner med at Landsbypedellen starter 1. marts. Inden da
skal der uddeles et spørgeskema til byens borgere, om hvordan
de ser byen blive vedligeholdt p.t.. Efterfølgende vil der blive
uddelt et nyt spørgeskema om borgernes mening, efter at
Landsbypedellen er blevet ansat.
Forslag til spørgsmål til det første spørgeskema.
Under Egen med legepladsen:
Græsslåning
Borde/bænke
Grillhytten/grillen
Affald (herunder hundeefterladenskaber)
Beskære træer/buske
Legeredskaber/ fodboldmål
Strandarealerne på Kongshøj
Affald (herunder også hundeefterladenskaber)
Borde/bænke
Kirkestien, cykelstier og andre stien
Vedligeholdelse
Græsslåning
Affald (herunder også hundeefterladenskaber)
Veje
Affald Herunder også hundeefterladenskaber)
Græsslåning af rabatter
Beskæring af buske og træer
Rensning af skilte og refleksstolper
Bemaling af vejsten og pæle
Kommunen har afsat 30.000,‐ kr. til landsbyernes
julebelysning.
Vi har stadig pærer til den kommende julebelysning.
Derefter skal vi have købt nye kæder så vi nedsætter
strømforbruget.

Fonde

5

LDU

6

Andet
‐

Annelise har søgt Mærsk Fonden om penge til gadekæret.
Der er også søgt hos Real Danica om penge til en
helårsbadebro ved Kongshøj, etablering af
handicapvenlig rampe til badebroen, sauna og to små
badehuse til omklædning.
Dorte er igen blevet valgt til formand og Kaj til kasser i LDU.
Tillykke med valget

Træer og
buske

‐

‐
‐

Skelpæle

‐

Toiletterne i
kælderen
under
forsamlingshus
et

‐

Vi skal være opmærksom på hvad vi planter, at vi har
kommunen med ind over det. Af hensyn til pasning i
fremtiden.
Kommunen vil komme og tjekke skelpælene, så vi kan
se hvor det offentlige areal går til.
Vedligeholdelse heraf, skal også høre ind under
landsbypedellens opgaver

‐

Der vil også senere blive opsat sådan en ved Tårup
strand

‐

Dorte har modtaget forskellige mails:
Byfornyelse. Det kan vi læse mere om på ministeriets
hjemmeside: mbbl.dk.
Områdefornyelse. Dette kan der også læses om på:
mbbl.dk.
Rejsehold for landdistrikter: Der tilbydes aktiviteter for
frivillige og professionelle som arbejder aktivt for at
skabe udvikling i landdistrikterne. Koordinator: Sara
Klitsgaardski@mbbl.dk
6.04.2013 kl. 14.00. Der er spisning kl. 18.00 alt er
gratis. Vi tilmelder os kollektivt gennem Dorte.
Dorte har været på kommunens hjemmeside for at se
hvor mange penge der er i næste runde men forgæves.
Sidste frist for ansøgning er d. 1. april 2013.

‐
Affaldssp
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orienterer
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‐

Årsmøde i
FLR

‐

Næste
ansøgningsfrist
til Nyborg
kommune.

Evt.
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Næste møde

9.04.2013 kl. 19.00 hos Frank.

