Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå onsdag den 30. november 2016 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Troels Borring, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Michael Elholm, Gert Jørgensen, Frits
Rasmussen, Malen Berthelsen, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra Susanne Berner
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orienterinspunkter
a) Referat af samtale med Ole Thyrsted, Natur og Teknik, - udsat.
b) Landsbytopmødet 18. november 2016 blev ikke afholdt.
c)Tilbagemelding fra velkomstmøde for nye borgere afholdt i Ferritslev Fritidshus 24. oktober
2016: To medlemmer deltog. Fint fremmøde og fint oplæg af borgmesteren i ord og billeder fra
Forstadsbåndet. Kommunens bibliotekschef, Jytte Risager, orienterede om kommunens
biblioteker.Tre husstande var repræsenteret som tilflyttere til Årslev/Sdr. Nærå. God dialog.
Under dette punkt blev det foreslået – og vedtaget, at Lokalrådet vil arbejde på at arrangere
en ”åben by – dag” i Årslev/Sdr. Nærå efter sammen model som i Nr. Lyndelse/Nr. Søby. Første
skridt er at invitere Erhvervsforeningen til et ”opbyggende” møde i foråret. Initiativet skal være
et ”kend din by” tiltag for byens borgere og mulige tilflyttere.
e) Den nye julebelysning på Stationsvej er blevet flot! Ros til initiativtagerne!
Desværre er der stadig problemer med vandindtag i stikkontakterne i fugtigt vejr. Elektriker
Flemming Nielsen bestilles til en straks-løsning. Enten nye stikkontakter eller lukkede dåser.
3. Evaluering af mødet med foreningerne
Lokalrådets møde med diverse foreninger fra området 3. november 2016 mundede ud i flere
arbejdsopgaver, bl.a.:
Buskørsel: Efter Broskolens ønske om eventuelt at få Odenses bybusser ud til vores område,
foreslår vi at lave en spørgeundersøgelse af trafik-behovet. Den skal omfatte både tog og busser.
Udkast laves til næste møde. Broskolen kontaktes for konkrete behov.
Sportshal: I henhold til Broskolens akutte hal-problemer arrangerer Lokalrådet et møde med
skoleinspektør Flemming Mortensen og formanden for skolebestyrelsen på Broskolen for at få
klarhed over de reelle problemer (skole / Årslevhallen).
Lokale informationer / kommunikation: På baggrund af forslag fra sekretariatsleder John
Henriksen, Tarup-Davinde, om mere lokal information, undersøger vi muligheden for at få infoskærme forskellige steder i byen. Vi indhenter tilbud fra NetPlan System Design.
Endvidere kontakter vi Plan og Kultur om mulighederne for løbende informationer om
byfornyelsesplanerne og andre tiltag i vores område – f.eks. via Facebook.
4. Energirenovering
Susanne Jervelund, Miljø, FMK, tilbyder gratis informationsmøde for borgere og håndværkere,
hvor rådgivere fra SparEnergi fortæller om lavere energiregning, led-belysning m.v.
Lokalrådet ønsker at være vært ved et sådant møde. Vi foreslår onsdag den 25. januar 2017 i
folkekøkkenet på Polymeren.
Vi inviterer på Årslev Info, på Polymerens side og på plakater. Susanne Jervelund kontaktes.

5. Taletid om følgeskabsprojekt
Supervisor og frivillighedskoordinator i SIND, Maja Nussbaum, anmoder om taletid på et
lokalrådsmøde for at orientere om et følgeskabsprojekt, hvor man hjælper mennesker med psykisk
sårbarhed i sit lokalområde. Punktet udsættes til næste møde.
6. Nyt fra Fynsland
Ny struktur for Fynsland er under udarbejdelse. Formålet er bl.a. at styrke de enkelte lokalråd via et
tættere egnssamarbejde og at styrke og koordinere opgaver og samarbejde mellem byer og
landsbyer mm.
Se vedhæftede link.
På Fynslands årsmøde den 23. februar 2017 er forslaget indstillet til drøftelse og beslutning –
herunder eventuelle ændringsforslag til vedtægterne. To medlemmer fra Lokalrådet deltager.
Næste Egnsmøde i vores område er 16. januar 2017.
7. Næste åbne lokalrådsmøde
Dato for næste åbne møde udsat til næste møde.
Eventuelt
Emner til næste møde:
– Referat af samtale med Ole Thyrsted, Natur og Teknik
– Taletid til Maja Nussbaum om følgeskabsprojekt
– Oplæg omkring kollektiv trafik
– Opsamling af diverse omkring Broskolen
– Opsamling omkring kommunikation med kommunen
– Fynslands nye struktur
– Forberedelse af energimøde 25. januar 2017
Næste møde: Torsdag den 12. januar 2017 kl. 19 på Husmandsstedet
Referent: elsebeth

Aftalepunkter i henhold til referatet fra 30. november 2016:

ad pkt. 2
Malene forelægger ideen om ”åben by” for Erhvervsforeningen,
Frits tager kontakt til Flemming Nielsen om udskiftning af stikkontakter eller -dåser ved
julebelysningen så hurtigt som muligt.

Ad pkt. 3
Michael laver udkast til spørgeundersøgelse af trafikbehov (tog og busser). Kontakter Broskolen om
konkrete behov.
Troels kontakter Flemming Mortensen og skolebestyrelsesformanden på Broskolen vedrørende det
akutte behov for ny hal.
Malene indhenter tilbud fra NetPlan System Design på info-skærme til opsætning i byen.
Malen kontakter Trine Jensen om eventuel oprettelse af Facebook platform, der kan informere
byens borgere omkring byudviklingen, Polymeren og andre tiltag i vores område.
Michael ville forhøre sig hos Mai-Britt Jensen, Plan og Kultur (Trines chef) om oplysninger og
kommunikation omkring byfornyelsen, arkitektkonkurrencen for Polymeren m.m.
ad pkt. 4
Troels melder tilbage til Susanne Jervelund, Miljø, at Lokalrådet gerne vil være vært ved et
energimøde 25. januar 2017.
Malene booker folkekøkkenet på Polymeren til mødet.
Eventuelt
Malene skriver ”god jul” fra Lokalrådet på Facebook.

