
Referat af møde i Lokalrådet for Årslev / Sdr. Nærå torsdag den 12. maj 2016 kl. 19 på 
Husmandsstedet.

Tilstede: Susanne Berner, Troels Borring, Frits Rasmussen, Per Jensen, Jørgen Damgaard, 
Michael Elholm, Elsebeth Bjerregaard
Fraværende: Malene Berthelsen, Gert Jørgensen

Mødet startede med besøg af Lokalrådets nye webmaster, Rene Petersen. Det blev 
besluttet, at Rene sætter en ny hjemmeside op – mere tidssvarende og med mange flere 
muligheder end vores nuværende.

1. Godkendelse af referat
2. Referatet fra mødet 4. april 2016 godkendt.

1. Hvordan håndterer vi referater i fremtiden?
2. Beslutningsreferater med begrundelser. De offentliggøres fremover – efter 

godkendelse.
3. Under  de punkter, hvor medlemmer skal udføre opgaver, skrives dette ikke under 

punktet men til sidst i referatet.

1. Områdefornyelsesmidlerne – Hvad byder vi ind med i forhold til prioritering 
a disse?

2. I forbindelse med de bevilgede områdefornyelsesmidler blev det besluttet, at vi 
inviterer byplanlægger Trine Hedegaard Jensen til vores næste møde onsdag den 
8. juni kl. 19 for at få afdækket, hvad midlerne præcis er bevilget til.

3. Såfremt de kun er til en ny bymidte omkring Broskolen og Polymeren, kan man 
eventuelt forestille sig en sideløbende lokalplan, hvor der søges midler til 
iscenesættelse af  udvikling andre steder i byen Årslev / Sdr. Nærå. I et sådant 
tilfælde ville borgerne skulle inddrages.

1. Nyt forslag til løsning af julebelysningen på Stationsvej
2. Udsættes til næste møde.

1. Høring om civilsamfundsstrategien
2. Fristen for indsigelser er overskredet.
3. Enighed om, at strategien indeholder gode redskaber og formuleringer for 

processen om at være fælles om diverse aktiviteter kommune og borgere imellem. 
Det er vores opgave at ”holde øje” med, om strategien overholdes i forhold til de 
mange frivillige i vores kommune.

4. Fynsland har indsendt høringssvar med en del kritikpunkter.

1. Høring om Børne- og Ungepolitiken
2. Høringsfristen er 27. maj 2016 kl. 8
3. Kommunens nye politik og vision for hele børne- og ungeområdet omhandler 

værdisætningerne ”Medborgerskab”, ”Trivsel og omsorg” og ”Opvækst og 



læring”. De skal være retningsgivende  for udviklingen på området de kommende 
år.

4. For at kunne fastholde praktiseringen af Børne- Ungepolitiken kræver det, at vi 
kender indholdet – og at borgerne gør – at de kender deres rettigheder. Vi lægger 
den nye politik på hjemmesiden.

5. Høringssvar formuleres.

1. Boligmesse
2. Invitation fra kommunen til at deltage i Boligmessen ”Bolig Mad Design” i 

Odense Congres Center 28. - 30. oktober 2016.
3. Vi videresender indbydelsen til Erhvervsforeningen ifølge aftale.

1. Ruteføring af supercykelstien til Odense
2. Vi drøftede et notat for alternative linjeføringer vedrørende supercykelstien til 

Odense fremsendt af Omer Salahadeen, Vej og Trafik.
3. Der var bred enighed om, at alternativ 1 (den med rød markering på et 

medfølgende kort) vil være den bedste for de fleste af flere grunde. Sendes som 
svar til Vej og Trafik.

4. Samtidig gøres opmærksom på forventning om sti-systemerne Hestehavevej-
Husmandsstedet og ved Vindinge å.

1. Vores egn – er vi tilfredse med profilen?
2. Vi reflekterede over teksten for vores område i By- og Egnsprofilen for 

forstadsbsåndet – en del af kommunens udviklingsstrategi.
3. Bl.a. mangler omtale af badesøerne i Tarup Davinde, mountainbike banen, 

Svendborgbanen og Møllehøj.

1. Er det tid at samle foreningerne til et opfølgningsmøde?
2. Enighed om, at foreningerne i vores område indkaldes til møde i efteråret 2016.
3. Mødet skal blandt andet indeholde emnerne: områdefornyelsesmidlerne, 

Civilsamfundsstrategien, Børne- Ungepolitiken og udveksling af foreningernes 
hverdag.

4. Indkaldelse udarbejdes.

1. Nyt fra Fynsland
2. Der afholdes nye egnsmøder 2., 6., og 9. juni. Besked om hvilken dato, der er for 

vores område følger.
3. Fynsland har accepteret et tilbud fra Tryg Forsikring på en fælles 

erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikring for alle lokalråd m.fl.
4. Der er brug for en sådan forsikring i forbindelse med frivilligt arbejde. 

Forsikringen kommer bl.a. til at omfatte:
5. Vedligeholdelse og drift af grønne områder  -  rydning af sne, herunder kørsel 

med maskiner -  op- og nedtagning af flagalleer og broer  -  opsætning af borde, 
bænke og telte.

6. Pris pr. lokalråd bliver 1.993 kr. . Fynsland arbejder på, at det bliver en kommunal 



udgift.

1. Skal vi have åbent lokalrådsmøde f.eks. i juni 2016?
2. Formen for åbne lokalrådsmøder blev drøftet. Der var enighed om, at den første 

halve time af udvalgte møder skulle være åbent for alle. Det kan dog ikke nås til 
mødet i juni.

1. Eventuelt
2. Efter opfordring sørger vi for ny orienteringstavle ved og omkring Møllehøj.

            100 brugte stole er skaffet til Polymeren.

             Kort orientering om nyt fra Polymeren – bl.a. om unge-workshoppen 11. maj.

             Workshop i By- og Egnsprofilprojektet 23. maj kl. 18-21 på Nr. Broby Friskole.
              Der skal udarbejdes  et inspirations- og handlingskatalog, der kan understøtte 
profilerne i 
              praksis. Vi deltager med 1 person.

              Næste møde: 8. juni 2016  kl. 19 på Husmandsstedet.
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