Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå onsdag den 10. august 2016 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Troels Borring, Michael Elholm, Frits Rasmussen, Gert Jørgensen, Jørgen
Damgaard, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra Per Jensen, Malene Bertelsen

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering
a) Opfølgning på møde med foreningerne
Vedtaget, at mødet den 3. november 2016 med foreningerne skal indeholde noget om byfornyelse
og noget om, hvordan og med hvad vi kan understøtte hinanden – særlige områder.
Det lægges på hjemmesiden og på Facebook. Invitation udsendes til foreningerne.
b) Åbent udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget 14.6. 2016
Godt møde, hvor der kom mange gode forslag til udvalget.
Et af emnerne på mødet var forslag om besparelser på de grønne områder. I bestyrelsen blev det
diskuteret, hvorvidt det var bedre at bruge nogle af pengene fra borgerbudgettet til at fjerne
besparelserne på de grønne områder, da der var udbredt enighed om, at det kræver kontinuitet og
fagfolk, og at det ikke er et klogt sted at spare. Nyt møde på Midtfyns Efterskole tirsdag den 16.
august 2016 . Et medlem deltager.
c) Egnsmøde på Husmandsstedet 9.6. 2016
Fynslands eksistensberettigelse blev diskuteret. Enighed om, at vores lokalråd har gavn af
Fynsland og at vi ønsker at forblive i Fynsland. Se evt. landdistriktskoordinator Jens Peter
Jacobsens referat af mødet.
d) Ny julebelysning til Stationsvej
Lisbeth Østergaard, Erhverv og Natur, har godkendt forslaget om ny julebelysning. Der
indhentes tilbud fra Hudevad Smedje på udarbejdelse af 8 juletræer udført i armeringsjern.
e) Flaglaug
Det blev besluttet, at vi vil give 2.000 kr. i tilskud til den trailer, Menighedsrådet ved Årslev
Kirke har indkøbt til at transportere og opbevare byens flagstænger på. Men Lokalrådet
ønsker ikke at binde sig med et årligt beløb, da vi vurderer, at det kommer til at udgøre for
stor en del af Lokalrådets årlige budget på 10.000 kr.
f) Nyt møde med Vej og Trafik
Forslag om nyt møde med Omer fra Vej og Trafik torsdag den 22. september kl. 16-18.
På mødet følges op på klager over ”bump” på Stationsvej - for hurtig trafik på Overvejen stierne - og manglende orientering fra kommune og firmaer om hvilke arbejder, der er i
gang, hvornår de afsluttes mm. Endvidere ønskes orientering om eventuelle nye tiltag.
g) Ny hjemmeside
Vi beder om opdatering på, hvordan det går med udarbejdelsen af vores ny hjemmeside.

3. Møde om borgerbudget 16.8. 2016

Et medlem deltager i mødet.
4. Dialogmøde med Kommunen 11. 8. 2016
Et medlem deltager og fremfører bl.a. ønske om længere frister ved indkaldelser til diverse møder og
flere møder mellem politikere og lokalråd.
5. Landsbytopmøde 30.9. 2016 kl. 15.30 – 20.30
Et medlem deltager i mødet i Egtved.
6. Nyt fra Fynsland
Udsat til næste møde.
7. Økonomi
Pt. 59.150 kr. i kassen.
8. Eventuelt
Broen over åen ved ”Hyde Park” er færdig. Fundamenterne er under støbning. En form for indvielse
skal findes.
Der har været borgerhenvendelse omkring overskudsjord, der i øjeblikket køres ud på lavt liggende
jordstykker. Det giver problemer med vandstanden i omkringliggende huse og engarealer. Vi
kontakter Lisbeth Østergaard, Erhverv og Natur.
Næste møde: onsdag den 14. september 2016 kl. 18.30 på Husmandsstedet.
Den første time af mødet holdes som ”åbent møde”.
Der inviteres på hjemmesiden og på Facebook.
Referent: Elsebeth Bjerregaard

Aftalepunkter i forhold til referatet fra 10. august
ad pkt. 2 Orienteringspunktet
a) Troels laver invitation til foreningerne til mødet 3. november. Michael lægger på
hjemmeside og Facebook
b) Troels deltager i nyt møde med Teknik og Miljø 16.8. på Efterskolen . Frits deltog i det
første møde 14.6.
c) På Egnsmødet gav Forum Ferritslev/Rolfsted udtryk for, at Fynsland var forældet og
kunne nedlægges...
d) Gert indhenter tilbud til næste møde på 8 juletræer i armeringsjern.
e) Gert melder tilbage til Årslev Menighedsråd.
f) Susanne tager kontakt til Omer, Vej og Trafik om nyt møde – 22.9. foreslås.
g) Michael tager kontakt til Rene Petersen omkring status på ny hjemmeside

ad pkt. 3 Troels deltager i mødet om borgerbudget 16.8.
ad pkt. 4 Frits deltager i dialogmødet med Kommunen 11.8.
ad pkt. 5 Per deltager i Landsbytopmødet 30.9.
ad pkt. 8 Michael annoncerer næste møde ”åbent møde” på hjemmeside og Facebook

