Referat af Lokalrådet for Årslev/Sdr.Nærå's ÅRSMØDE 2016 onsdag den 30. marts på
Husmandsstedet.
Årsmødet startede med fællesspisning kl. 18.15. Menu: Pers hjemmelavede aspargessuppe. Ca. 35
personer deltog.
Borgmester Chr. Thygesen deltog fra kl. 19, hvor han fremlagde og fortalte om Faaborg-Midtfyn
Kommunes visioner for Årslev/Sdr.Næå-området. Ca. 45 mennesker deltog i dette møde.
Borgmesteren understregede værdier og emner i kommunens udviklingsstrategi: naturen/bylivet de nye by- og egnsprofiler - ”Sammen om nødvendige forandringer” (alle borgere, foreninger,
institutioner, erhvervsliv osv.)
Samspil og samarbejde er nødvendigt og gode relationer er ønskværdige.
Borgmesteren opfordrede ligeledes til at der bliver skabt synegier på tværs i Forstadsbåndet.
Der er p.t. 3.800 borgere i Årslev/Sdr.Nærå. Målet er at tiltrække 1.200 nye borgere til området
inden 2030. Det kræver nye tiltag.
Sidst på sommeren udskrives en arkitektkonkurrence, som skal omhandle en by-midte for ÅrslevSdr.Nærå. Heri skal indgå udvidelse af Broskolen og institutionerne. Polymeren skal være dynamo i
området.
Kommunens køb af Polymeren viser sig allerede som et stort aktiv for byen. Den 1. marts 2017
evalueres på forløbet indtil da. Der blev givet borgerne 1½ år til ”at vise, hvad vi kan” - fra 1.
oktober 2015.
Polymeren skal bl.a. rumme ”Den fynske Spilfabrik” som kommunen har valgt at støtte.
Realdanica støtter hele Polymere-projektet med 350.000 kr.
På Lensvej i Årslev er projekteret 40 almennyttige boliger. Igangsættelsestidspunktet er underlagt
de arkæologiske udgravninger.
Som det fremgår af helhedsplanen fra 2011, er der planlagt et nyt boligområde syd for Vindinge Å.
Projektet for byfornyelse over de næste 4-5 år skal klima-tilpasses og de grønne forbindelser skal
styrkes.
Kommunen støtter en ny klima- og miljøvenlig legeplads i Årslev.
Ny super-cykelsti til Odense etableres. Naturstierne opgraderes. Overflade-vandbassiner anlægges
syd for Broskolen for at imødekomme større mængder vand.
Hele området skal gøres større og stærkere.
Der er fokus på manglende hal-kapacitet og på udfordringerne på Gl. Byvej.
Sluttelig udtrykte borgmesteren stolthed over Broskolens nye pris som Fyns bedste folkeskole.
(marts 2016).
Alle borgere er velkomne til at rette henvendelse til borgmester og kommunaldirektør.

Efter borgmesterens oplæg fortsatte aftenen med dagsordenen for årsmødet/generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent: Peter Sikora blev valgt. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var
lovligt varslet og fortsatte derefter til dagsordenen ifølge vedtægterne:
2. Formandens beretning: Bertningen omhandlede Lokalrådets aktiviteter i 2015. Se
vedhæftede bilag. Beretningen blev godkendt.
Som kommentar til beretningen, foreslog Birthe Vingum, at Lokalrådet tog sig af ny

skiltning m.v. til og omkring ”Møllehøj”.
John Smidt Hansen foreslog Lokalrådet af afholde kvartalsvise offentlige møder for at
synliggøre arbejdet mere.
Begge forslag bev taget til efterretning.
Rene Petersen tilbød sin hjælp til at opdatere og redigere Loklrådets hjemmeside. Dette blev
modtaget med tak!
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev
godkendt.
4. Indkomne forsag: Ingen.
5. Valg til bestyresen. På valg: formand Susanne Berner, bestyrelsesmedlemmer Frits
Rasmussen og Elsebeth Bjerregaard. Alle bev genvalgt.
Gert Jørgensen blev genvalgt som repræsentant for SNIF og Jørgen Damgaard for Årslelv
Boldklub.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Malene Berthelsen og Michael Ellegaard Elholm bev
valgt.
7. Valg af revisor og revisor-suppleant: Bente og Bøje Mortensen bev genvagt som revisorer
og Lene Thomsen som revisor-suppleant.
8. Eventuet: Poul Jensen spurgte til sikkerheden på Gl. Byvej. Susanne opfordrede beboerne
til at komme med en direkte henvendelse til Lokalrådet, hvis vi skal gå ind i sagen.
John Smidt Hansen opfordrede til mere åbenhed i Lokalrådet. Måske skal der refereres i
lokalavisen. Han opfordrede også Lokalrådet til at gå aktivt ind i kampen for sikre cykelstier
til skolebørnene. En kamp, som Lokalrådet allerede nu synes, vi kæmper meget aktivt for.
Malene: Facebook har gjort sit arbejde godt: mange yngre borgere var mødt op!
En deltager spurgte til, hvor de nye overflade-vandbassiner skal placeres i forhold til å-stien.
Vi kender endnu ikke den endelige placering.
Susanne oplyste i den forbindelse, at vi er opmærksomme på, hvor og hvordan
belysningen på stien skal placeres med tanke på mindst mulig gene for beboerne langs
stien.
Ida Antonakakis gav udtryk for, at hun syntes, Stationsvej var bevet fin, men at hun syntes,
det er farligt med de vintermåtter, der er sat op uden om bedene med træerne, da reflekserne
dermed ikke kan ses.
Lokalrådet oplyste, at der allerede er gjort opmærksom på dette overfor kommunen.
Rene Petersen opfordrede til civiliseret kørsel på Hestehavevej. Lokalrådet oplyste, at der
allerede har været opfordret til dette på Facebook-profilen.
Mødet sluttede i god stemning kl. 21.30.
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