Referat fra Landsbyrådets møde d. 24.05.11 hos Kaj
Punkt Dagsorden
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Nyt fra landsbyen
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Godkendelse af sidste
referat
Projekter

Referent Karin
‐ Der er taget målinger af kvaliteten af
vandværksvandet. Det vil være en god idé hvis
resultatet blev lagt ind på Tårups egen
hjemmeside.
‐ Der har været problemer med Nyborg landsbyers
fælles hjemmeside.
‐ Der bliver fælles grillaften for alle Landsbyrådene
hos os i Tårup d. 1.09.11. Tidspunkt kommer
senere.
‐ Vi havde en god debat om evt. nye byggegrunde
Godkendt
‐

‐

‐

‐

‐

Karsten undersøger muligheden for at få renoveret
toiletterne i kælderen i Forsamlingshuset. Karsten
kontakter Kjeld Larsen
Stigruppen: Birgitte
Har rekvireret et hæfte fra Friluftsrådet vedr. stier.
Den giver god inspiration til hvad vi kan gøre.
Birgitte bestiller en til hver.
Strandgruppen: Anne Lise og Karin
Vil gøre opmærksom på hvor der er bjørneklo, så vi
kan få det bekæmpet. bl. a. er der også set det på
stien fra brandgaden 2a og ned til skoven. Dette er
givet videre til stigruppen.
Mødesteder: Karsten
Der tales meget om Forsamlingshuset, men ønsket
er at brede interessen mere ud til andre steder i
vores område.
Bagagerumssalg: Kaj
Har fået fat i en medarbejder fra Slipshavn, der
gerne vil komme den dag og stå for demonstration
og ”kursus” i 1. hjælp/hjertemassage og
hjertestarter.
Vi fastholder datoen d. 3. sep. Da der er fest i
Forsamlingshuset trækker vi ned på pladsen
”Under Egen” og sørger for der bliver skiltet så
kunderne parkerer ved ”Den Gamle Brugs”
Vi skal sørge for at der denne gang virkelig kommer
gang i reklamen for dagen.
Vi havde desværre ikke lige fået klirret af med
Forsamlingshusets Venner om datoen, men en

opringning til Anny Madsen klarede situationen.
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Økonomi

‐
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Nyt fra LDU og FLR

‐
‐
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Evt
Næste møde

‐

Der er økonomisk mulighed for flere tiltag, så vi
”lægger hovederne i blød”
Intet nyt fra LDU
Dorte og Kaj har været til møde i FLR. Mødet blev
afholdt i Øksendrup forsamlingshus.
Der var stor deltagelse fra Gl. Ørbæk landsbyerne.
Referat fra mødet bliver sendt ud.
Næste møde 21. juni hos Karsten. Der skal vi helst
have samling på alle arbejdsgrupperne.

