Møde i Tårup Landsbyråd
torsdag d. 25.09.14. Hos Frank
Punkt
1

Dagsorden
Deltagere

2

Byen rundt

3

Projekter

4

Økonomi

Referat: Karin
Dorte, Annelise, Erik, Karsten, Paul, Elin, Kaj,
Birgitte, Frank og Karin
‐ En god snak om det der rører sig i Landsbyen
En lille historie fra det virkelige liv: Karstens
hund blev kørt hjem af den nye teletaxa, da
den var gået hjemmefra uden lovlig grund!
‐ I det nye budget for Nyborg Kommune kan
man bl.a. læse at Brandgaden skal renoveres
i 2016.
‐ Hvis man har problemer med at bruge sin
mobil i vores område. Kan/skal man gå ind
på Nyborgs kommunes hjemmeside. Søg på
ordet mobildækning. Så kommer der et
skema man kan udfylde.
‐ Vi søgte Friluftsrådet om 355.000,‐ kr. til
etablering af: Helårsbadebro, badehus,
borde, bænke og sauna ved Kongshøj strand.
Vi fik 157.500,‐ kr. som er ca. halvdelen.
(Friluftsrådet giver aldrig det hele beløb)
Derfor skal vi nu ud at finde restbeløbet.
Elin, Annelise og Karin arbejder på sagen.
‐ D. 25.11.14 er der møde i Forsamlingshuset
med deltagelse af: Forsamlingshusets
bestyrelse, Forsamlingshusets venner og
Landsbyrådet.
Annelise tager vores forslag til punkter med.
‐ Vi har stadig ca. 4.000,‐ kr. tilbage af det
beløb vi fik i 2. runde af
Landsbyforskønnelse. Karsten tjekker og
finder frem til, hvad vi skal bruge dem til.
‐ Vi forventer at bruge resten af vores
rådighedsbeløb ca. 600,‐ kr., inden 31.12.14.
‐ Vi har 25.000,‐ kr. tilbage som kan bruges til
etablering at et ”tag” (halvtag) Der er forslag
om at etablere grillplads (med den gamle
grill) så man også der har ”tag over hovedet”
‐ Der er overskud fra beplantning af træer og
buske. Karsten tager sig af det.
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LDU

‐

‐
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Andre emner

7
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Næste møde

‐
‐

Dorte orienterede, at alle landsbyer får igen
264.000,‐ kr. til deling i 2015
Ansøgninger vedr. restmidler for 2014
sendes til LDU senest 20.10.14
Dorte og Kaj tager til konference på
Christiansborg d. 10.11.14 : Det gode
seniorliv i landsbyerne
( Elin orienterede at i ”Jysk” kan man hente
et hæfte der omfatter sammen emne)

Der er FLR – møde d. 18.11.14
Karsten havde forslag om at få ændret
vigepligten ved hjørnet Tårup
Byvej/Brandgaden, så der bliver vigepligt for
de, der kommer ad Åvej. Karsten opfordres
til at kontakte Kommunen, når de skal
renovere Brandgaden.
‐ Borde/bænkesæt i Præsteskoven trænger til
renovering. Erik Jensen, Haulund (formand
for Menighedsrådet) vil tage sig af det.
‐ Der forelægger et referat fra møde vedr.
vores landsbypedels arbejdsområder.
Karsten har sendt det til Teknisk forvaltning
04.11.14 kl. 19.00 hos Karsten

