
Referat fra Borgermødet d. 9. april 2011 

Annelise Spangsgård bød velkommen og præsenterede de øvrige deltagere: 

- Lars Ewald Jensen fra Østfynske museer 

- Liz Kaysen planlægger, Nyborg kommune 

- John Lundgren, teknik- og Miljøafdelingen, Nyborg kommune. 

Annelise Spangsgård oplyste om vores net –adresse , og at Tårup var blevet årets landsby 2010 i 
Nyborg kommune. 

John Lundgren forklarede derefter hvad en Udviklingsplan var, og hvorfor Tårup skulle have en 
Udviklingsplan. Svindinge var den første landsby, der fik en Udviklingsplan, og nu var turen 
kommet til Tårup som nr. 2 landsby. 

Gl. Nyborg kommune har et kommuneatlas, og det vil man også gerne have for hele den nye 
kommune. 

Lars Ewald Jensen tog os med på en tur op gennem historien fra 1. gang Tårup blev nævnt i 1361. 
Men dengang hed det Thorpe. NavnetThorp betyder Udflytterbebyggelse. 

Antal indbyggere i 1787 var under 400. I 2011 er der ca. 1400. 

I 1900 – tallet begyndte der at blive bygget alm. Huse (ikke kun gårde). 

Omkr. 1792 var der udskiftning af gl. og nye veje. 

Midt i 1800 ingen store ændringer, men fra slutningen af 1800 kom kirken (1883), smedjen og 
skolen. 

Fra 1970 og frem, blev der bygget mange huse. 

Tårup har været en dynamisk by, hvor samtidens vilkår har slået igennem i bebyggelsen. 

Liz Kaysen fortalte om bevaringsværdige bymiljøer og huse. 

Dette gør man efter SAVE-metoden: 

- Arkitekttonisk værdi 

- Kulturhistorisk værdi 

- Miljømæssig værdi. 

- Originalitet 

- Tilstand 

- Bevaringsværdi (efter en skala fra 1-10.) bygninger fra 1-4 bliver registreret. 

De oplagte bygninger der er bevaringsværdige: 



- Godser 

- Herregårde 

- Gårde 

- Også små steder (de små huse kan være kulturbærere, kan rives ned) 

  

Hvis en bygning er blevet bevaringsværdig, må den ikke rives ned uden godkendelse af byrådet. 
Det er mest det udvendige man ser på. 

Liz Kaysen gjorde opmærksom på, at når de gik rundt i Tårup for at se hvilke bygninger der var 
interessante, gik de altid ind og ringede på. Og var der ikke nogen hjemme, blev der lagt en seddel 
i postkassen. De tog kun billeder af huset hvis de havde talt med ejeren. 

  

Efter frokostpausen blev der lavet 5 arbejdsgrupper: 

- Stranden 

- Forskønnelse 

- Stier 

- Udvikling 

- Trafik 

- Samlings- og mødesteder 

Hver gruppe skal aflevere deres ”projekt” senest 1. aug. 2011.04.13 I aug./sep. Udarbejder 
Plangruppen et forslag til Udviklingsplan for Tårup. 

I oktober præsenteres Udviklingsplanen for Tårup. 

Annelise sluttede af, og takkede de mange deltagere, der havde vist interesse for sagen. 


