
Referat  af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå onsdag den 8. februar 2017 kl. 19 på 

Husmandsstedet 

 

Tilstede: Susanne Berner, Troels Borring, Jørgen Damgaard, Per Jensen, Malene Berthelsen, Gert 

Jørgensen, Frits Rasmussen, Elsebeth Bjerregaard 

 

Afbud fra Michael Elholm 

 

 

1.  Godkendelse af referat 

      Godkendt. 

 

2.  Orienteringspunkter 

      a)  Sportshal 

 Møde med skoleleder og skolebestyrelsesformand, Broskolen, ang. halkapacitet udsat. 

 

      b)  Buskørsel 
 Undersøgelse af muligheden for at få Odenses bybusser ud til vores område udsat. 

 

      c)  Manglende informationer 
 Brev til politikerne om manglende generelle informationer og om eventuel deltagelse i 

 Lokalrådets årsmøde sendt ud 8. februar 2017. 

 

     d)   Foreninger 
 Brev er sendt til alle foreninger med opfordring til at lave et ”skriv” om dem selv til brug i 

 ”velkomstposer”, som kan udleveres til eventuelle nye elever og forældre på skolerne. 

 Brevet indholdt også en opfordring til at gøre brug af Årslev Info til glæde for alle borgere. 

 Vi arbejder videre med sagen. Et medlem foreslog at møde op til foreningernes 

 bestyrelsesmøder for at få respons og for at dele Årslev Info's visitkort ud. Disse  skal også 

 ud til dagplejere og børnehaver m.fl. 

 

      e)  Ny cykelsti 
 To medlemmer og en borger fra Møllehøjvej har deltaget i et møde omkring linieføring af ny 

 cykelsti, der skal forbinde Møllehøjvej-området med Åstien. Nyt møde, hvor de implicerede 

 lodsejere deltager, afholdes 9. februar 2017. 

 

      f)  Energirenovering 

 Den 25. januar 2017 afholdt Kommunen, Energistyrelsen v/Spar Energi og Lokalrådet et 

 informationsmøde på Polymeren for boligejere om energiforbedringer. En god og informativ 

 aften.Vi planlægger et lignende møde til efteråret med lokale håndværkere. 

 

      g)  Infoskærme 

 Vi beder NetPlan System Design om at komme med et tilbud på 5 infoskærme incl. 

 opsætning forskellige steder i byen. 

 Landdistriktsmidlerne søges om tilskud. 

 

      h)  Velkomstpakker 

 Der mangler akut materialer til velkomstpakkerne til nye borgere. Vi fortsætter 

 indsamlingen. 

 

 

3.  Prøv-selv-pulje. Herunder anvendelse af Lokalrådets kassebeholdning 



Forslag om oprettelse af en ”prøv-selv-pulje”, hvor borgere (børn og voksne) kan søge om midler til 

spændende/sjove små projekter. 

Det falder i god tråd med forslag fra Fynsland om oprettelse af en ”slå-igang-pulje” på 100.000 kr., 

som børn og unge (6-18 år) kan søge. Det er en del af Landdistriktsmidlerne. 

I praksis vil børn og unge kunne søge hos både Lokalrådet og Fynsland. 

Lokalrådet afsætter 20.000 kr. til prøv-selv-puljen. 

 

Flere forslag var fremme. Bl.a. opsætning af fitness-redskaber på et område ved Åstien. Tilbud 

indhentes. 

Forslag om træ-sæder på 3 betonbænke i byen. Tilbud indhentes. 

Kim Fakkenor, Vej og Trafik, søges om tilladelse til træ-sæder på betonbænke, om vi må sætte 

bænke op langs Åstien og hvor vi må placere udendørs fitnessredskaber. 

Forslag til bænke udtænkes til næste møde. 

 

Lokalrådets kassebeholdning er p.t. 53.458 kr. 

 

Midler hensættes til vedligeholdelse af julebelysningen på Stationsvej. Ledningsnettet hertil 

overdrages til Loklrådet i 2017. 

 

4.  Lokalrådets årsmøde 29. marts 2017 

Vi laver aftale med Trine Hedegaard Jensen om eventuel deltagelse i årsmødet og om, hvilke 

politikere, der eventelt kunne deltage sammen med hende. 

Udkast til annoncering ligger klar. 

Vi søger kandidater til at gå ind i Lokalrådets arbejde. 

 

5.  Nyt vejnavn 

Forslag fra Hanne Raunsmed, By, Land og Kultur, om at udskrive en konkurrence (evt. med 

inspiration i historien) for at finde et vejnavn til den nye vej ved ved Lensvej. 

Vi melder tilbage, at det er en god ide. 

Hanne Raunsmed oplyser, at der vil komme info-tavler i området, når byggeriet går i gang. Både 

her og på Lokalrådets Facebook side kan der fortælles om konkurrencen. 

 

6.  Nyt fra Fynsland 

Det nye strukturforslag for Fynsland indstilles til beslutning på årsmødet den 23. februar 2017 i 

Ryslinge Forsamlingshus. 

Ændringsforslaget fra Nr. Lyndelse / Nr. Søby Lokalråd er trukket tilbage. 

2 af vores medlemmer deltager i årsmødet. 

 

Fynsland oplyser, at det nye årlige tilskud til Lokalrådet er på 12.050 kr. 

 

Eventuelt 

 

Næste lokalrådsmøde: torsdag den 9. marts 2017 kl. 19 på Husmandsstedet. 

 

 

 
Referent: Elsebeth 
 

 

 

 

 
 

 

 


