Møde i Tårup Landsbyråd d.21.3 hos Annelise
Referent: Elin
1. Deltagere

Karsten, Erik, Paul, Dorte, Kaj, Frank, Annelise & Elin
Vores nye landsbypedel kom forbi og blev nærmere orienteret af Karsten om de
forestående opgaver i landsbyen.

2. Siden sidst

Ny kontaktperson i Frørup Landsbyråd, Inger Mecklenburg
Valgflæsk i Foredragsforeningen d. 29.10 i forbindelse med kommunalvalget.
Per Larsen kommer d. 7.11
Hjemmesiden: Kaj efterlyser tilbagemeldinger og oplyser at hjemmesiden blev
kikket på ca.17 gange dagligt 2012, og at der her i 2013 har været ca. 20
besøgende om dagen indtil videre. Samtidig tilkendegivelse af opsætningen af
hjemmesiden, som vi mener, fremstår både overskuelig og informativ, hvilket
det relativt store besøgstal også vidner om. Der efterlyses en ny
aktivitetskalender for området. Der skal tiføjes en beskrivelse af
landsbypedellens funktion på hjemmesiden.

3. Referat fra
sidste møde

Godkendes

4. Projekter

Strandområdet fortsat et projekt.
Vi ansøger forskellige fonde ( Friluftsrådet, Tipsmidlerne) ‐senere .
Landsbypedelarbejdet bliver ”Skudt I gang” ved en mindre reception d. 2.4 , der
samtidig bliver den første arbejdsdag for pedellen. Paul finder det nøjagtige
tidspunkt. Omfatter både en pressemeddelelse og en mere officiel præsentation
af Flemming
Spørgeskemaet udarbejdes, så det hele kan være på et ark, udfyldes så vidt
muligt elektronisk på kommunens hjemmeside, men også mulighed
for papirformat til de, der har brug for det. Trykkes af John Lundgren. Poul har
kontakten til John Lundgren desangående og laver de fornødne aftaler. Annelise
og Paul koordinerer ruter til uddeling

5. Økonomi

‐

6. Nyt fra LDU

Det er stadig muligt at tilmelde frem til 2.4 til årsmødet, der finder sted d. 6.4
fra kl.14 i Ørbæk Midtpunkt

7. Nyt fra LAG

Sidste frist for ansøgning d. 1.4.13. Vi kan ikke nå at lave en ansøgning.

8. evt.

Pauls mailadresse: Paul@Dyekjaer.dk- bemærk A´et i stedet for O i PAUL

9. Næste
møde

9.4 hos Frank

