Referat af møde i Lokalrådet for Årslev / Sdr. Nærå tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 19
på Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Per Jensen, Frits Rasmussen, Malene Berthelsen, Gert Jørgensen, Jørgen
Damgaard, Elsebeth Bjerregaard.
Afbud fra: Troels Borring, Michael Elholm.
Godkendelse af referat
Referatet fra 14. september 2016 godkendt.
Foreningsmøde torsdag den 3. november 2016
Diverse foreninger i lokalområdet er inviteret og disse er opfordret til at formidle invitationen
videre, idet vi sikkert ikke er nået ud til alle.
Reminder om mødet sendes ud midt i oktober.
Der serveres øl og vand til mødet.
Julebelysning på Stationsvej
De nye ”juletræer” skal alligevel ikke galvaniseres. De skal stå i rå armeringsjern.
Flaglaug
Intet nyt.
Trafikmøde
Mødet med Ole Thyrsted Jørgensen og Omer, Natur og Teknik, forløb godt. Vi blev orienteret om
igangværende og nye sager, f.eks. færdiggørelse af Å-stien og nyetablering af stiforbindelse
mellem Møllehøjvej og Å-stien. Og vi blev lovet, at de fremover orienterer os i god tid inden nye
tiltag – det være sig borgermøder eller nye tiltag.
Lokalrådets hjemmeside
Intet nyt.
Borgerbudget 2016
Arbejdsgruppen for Borgerbudget 2016 har afholdt møde 12. oktober 2016 i Forstadsbåndet uden
deltagelse fra vores lokalråd. Vi har fravalgt deltagelse, da ingen i bestyrelsen har kunnet afse tid til
at deltage i det ret krævende arbejde. Bestyrelsen har forsøgt at invitere deltagere fra andre
foreninger i vores område ved at sende invitationen videre i vores netværk, men ingen har desværre
responderet.
Elisabeth Dreier, formand for arbejdsgruppen, tilbyder løbende information om, hvad der sker
omkring Borgerbudget 2016. Det har vi takket ja til.
Egnsmøde
De medlemmer, der deltog i egnsmødet den 27. september 2016, orienterede om mødets indhold.
Herunder bl.a. borgerbudgettet og fremtidige opgaver til uddelegering.
Landsbytopmøde
Landsforeningen for Landsbyerne i Danmark afholder møde i Egtved den 18. november 2016. Et
medlem deltager.

Fynsland
I forbindelse med Fynslands arbejde med ny organisering af Fynsland og lokalråd, peges der bl.a.
på at få lokalrådene til at se indad: Er lokalrådene rigtig sammensat? Er bredden i rådene stor nok?
Fynsland foreslås omdannet til et forretningsudvalg bestående af én person fra hvert af de tre
områder (Faaborg, Ringe og Forstadsbåndet).
Beslutninger tages på Fynslands årsmøde i marts 2017.

Velkomstpakker til nye borgere
Der mangler velkomstpakker. Alle forsøger at skaffe.
Det undersøges, om pakkerne til nye borgere kan udleveres fra Husmandsstedet.
Halloween fredag den 28. oktober 2016 kl. 17 på Polymeren
Der satses på et arrangement, der ligner det i 2015.
Hjælpere søges til at slæbe, til at sælge billetter, popcorn og suppe – og til at udlevere kaffe og te.
Eventuelt
I forbindelse med udstykningen på Lensvej foreslås det, at der anlægges fortov på den del af Gl.
Byvej, hvor det er muligt. Det vil sige den del, der ligger helt oppe ved ”gadekæret”, hvor man kan
bruge græsrabatten.
Også forslag om påbudskilte med 40 km/t.
Næste møde: onsdag den 30. november 2016 kl. 19 på Husmandsstedet.

Aftalepunkter i forhold til referatet fra 11. oktober 2016

Foreningsmødet 3. november
Per melder afbud.
Ved eventuelt afbud fra Troels, tager Susanne over.
Elsebeth sender reminder ud til foreningerne om tilmelding til mødet.
Julebelysning
Gert får ændret beslutningen om galvanisering af ”juletræerne” til armeringsjern.
Borgerbudget
Susanne har takket ja til løbende orientering fra arbedsgruppen omkring borgerbudgettet.
Landsbytopmøde
Per deltager 18. november 2016.
Velkomstpakker
Jørgen spørger hos bageren og Elsebeth hos CykelPosten og i Brugsen. Alle er ansvarlige for
at ”hverve” nye pakker.
Diverse
Lensvej: Susanne bringer forslagene videre til afdelingsleder Ole Thyrsted Jørgensen, Natur og
Trafik.

