Møde i Landsbyrådet Tårup d. 13.03.2012
Mødet omhandlede primært ansøgninger.

1.

Orientering:
Dorte har mailer p.t. med Hans Henrik Kongsmark hvor hun spørger til
kommunens brug af konsulenter. Hvor stor er udgifterne i den forbindelse?
Sagen ligger i øjeblikket hos økonomiafdelingen.
Dorte har også spurgt om hjælp til vores juletræsbelysning. Der skal her
sendes en ansøgning til Erhvervs ‐og udviklingsafdelingen inden 1. maj.
Hjertestarteren er kommet op ved Kirkens hus. Kaj lægger oplysningen på
hjemmesiden.

2.

Ansøgninger:
Der blev besluttet at sende ansøgninger til:
‐

Fast helårs badebro ved Kongshøj strand (Annelise)

‐

Bænk rundt om den store eg (Kaj)

‐

Legeredskab Supernova (Karin)

‐

Juletræsbelysning (Birgitte)

‐

Blomsterløg til Kirke Allé (Poul)

Ansøgningerne stiles til LDU, skal være afleveret til Dorte senest 31. marts
2012
3.

Frysehus og toiletterne i Forsamlingshusets kælder:
Annelise kontakter Kjeld Larsen om vi kunne aftale et møde med
Forsamlingshusets Venner om renovering og istandsættelse af begge dele.

4.

Næste møde er 10.04.2012 kl. 19. Hvor ????. Sæt X i kalenderen vi håber
Projektplanen er klar til gennemsyn og godkendelse.

OBS. Kaj kommer i TV FYN i programmet Rejs ud i uge 16. Mandag kl. 19.15 og
21.55,. Tirsdag kl. 12.30 og lørdag kl. 19.15

Møde i Landsbyrådet onsdag d.28. marts 2012
Punkt
1

Dagsorden
Projektplan

2

Landsbypedel

3

Næste møde

Referat Karin
Alle havde fået tilsendt oplægget.
Projektplanen blev godkendt med enkelte rettelser
og et par billeder skulle tilføjes.
Præsentationen af projektplanen vil vi gerne have d.
3. juni, hvis det kan lade sig gøre. Annelise kontakter
John Lundgren.
Vi skal lave en arbejdsbeskrivelse og et forslag til
budget, som vi skal sende til Rådhuset i løbet af
sommeren. Derefter vil Byrådet se på det og give en
evt. godkendelse til projektet.
Vi sætter det på til næste møde. Her er det
meningen at alle rådets medlemmer skal komme
med forslag til pedelaktiviteter.
Ældresagen i Nyborg har 2 pedeller, som man kan
kontakte. Det er Annelises opgave.
Tirsdag d. 1. maj kl. 19.00 hos Frank

