
Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå torsdag den 9. marts 2017 kl. 19 på 

Husmandsstedet 

 

 

Tilstede: Susanne Berner, Frits Rasmussen, Gert Jørgensen, Jørgen Damgaard, Per Jensen, Malene 

Berthelsen, Michael Elholm, Elsebeth Bjerregaard 

 

Afbud fra Troels Borring 

 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

2. Orienteringspunkter 

 

a) Sportshal 

 Møde med skoleleder og -bestyrelsesformand på Broskolen om halkapacitet er udsat. 

 

b) Buskørsel 

 Undersøgelse af muligheden for at få Odenses bybusser til vores område er udsat. 

 

c)   Foreninger 

Senere på året inviterer vi foreningerne i vores område til nyt møde med særligt henblik på brugen 

af Årslev Info. 

 

d)  Ny stiføring 

På det senest afholdte møde om ny stiføring fra Møllehøjvej-området til Åstien blev det besluttet, at 

sige ja til en stiføring via Degnemarken, over præstegårdsjorden til boldbanerne og videre til Åstien. 

Det skal tilføjes til det officielle referat fra mødet, at Lokalrådet på mødet opfordrede kommunen til 

at orientere alle beboere i området via meddelelse i deres e-boks. 

 

 

e) Infoskærme 

 Der arbejdes stadig på sagen om at få infoskærme op forskellige steder i byen. 

 

f) Bænke / fitnessredskaber 

 På vores forespørgsel om, hvorvidt det kan lade sig gøre at beklæde de eksisterende 

 betonbænke med træ og opsætte bænke og fitnessredskaber langs Åstien, svarer Lisbeth 

 Østergaard, Natur og  Landskab, at en besigtigelse er nødvendig. Dette afventes. 

 

g) Fynslands årsmøde 

 På årsmødet blev en ny struktur for Fynsland vedtaget. 

 Dette indebærer bl.a., at arbejdet i de tre egne (Ringe-egnen, Faaborg-egnen og 

 Forstadsbåndet) forstærkes på den måde, at de tre områder hver vælger to repræsentanter ind 

 i Fynslands bestyrelse (forretningsudvalg). 

 For Forstadsbåndet blev Per Jensen, Årslev, og Ole Simonsen, Allested-Vejle, valgt ind. 

 Det blev slået fast, at der stadig er brug for Fynsland som paraplyorganisation for 

 lokalrådene – bl.a. til at tage sig af arbejdet i Det fynske Landdistriktsråd. 

 Fremover skal Fynslands bestsyrelsesmøder foregå i de respektive egne. På disse egnsmøder 

 kan lokalrådene bl.a. drøfte, hvordan hele ens egn skal udvikle sig. 

 



 

3. Lokalrådets årsmøde 2017 

Årsmødet afholdes onsdag den 29. marts 2017 fra kl. 18, hvor der serveres suppe, inden selve 

mødet går i gang. 

Peter Sikora vil være dirigent og formand for Teknisk Udvalg, Søren Kristensen, og en 

embedsmand vil deltage i mødet og fortælle om byfornyelse m.v. 

Der bliver annonceret i pressen samt opsat plakater i området. 

 

4. Byskilte 

Fra kommunens side er er åbnet op for, at de enkelte lokalråd har mulighed for at designe 

deres egne byskilte. 

Enighed om, at vi er tilfredse med de traditionelle byskilte. 

 

5. Affaldsindsamlingsdag 

Fynsland orienterer om ”store oprydningsdag” søndag den 2. april 2017. 

Det foregår i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige landsindsamling af 

affald samme dag. 

Vi vurderer, at vi ikke har kræfter til opgaven og håber Naturfredningsforeningen vil forestå 

projektet. 

 

6. Nyt fra Fynsland – Ungeråd 

Der er for nylig etableret et Ungeråd. Vi inviterer Tina Ellegaard, Fynsland, - eventuelt sammen 

med nogle af de nyvalgte unge – til at komme og fortælle om deres arbejde og for at få inspiration 

til lignende tiltag i vores område. 

 

7. Prøv-Selv-pulje 

Forslaget om en ”prøv-selv-pulje” hvor borgere (børn og voksne) kan søge Lokalrådet om midler til 

spændende / sjove små projekter, blev vedtaget på sidste møde. 

Nu er retningslinierne vedtaget og ligger klar til offentliggørelse. 

 

8. Eventuelt 

 Skjøth Transport ApS har doneret strømforbruget for julebelysningen på Stationsvej. 

 

 Kortklippede græsarealer / langt naturgræs 

 Lisbeth Østergaard, Natur og Landskab, har orienteret om, at kommunen er ved at omlægge 

 nogle af de kortklippede græsarealer til langt naturgræs. Det er en politisk beslutning. 

 I vores område drejer det sig konkret om to områder, der skal have størte araler med langt 

 naturgræs: Det grønne område mellem Floravænget / Kløvervej / Faunavænget / 

 Næråparken og græsarealet for enden af Vinkelvej. 

 Derudover kan natrugræs komme på tale på arealer langs åen. 

 Enighed om, at det er en god idé, men vi anbefaler, at grundejerforeningerne og andre 

 implicerede kontaktes. 

 

 Næste møde er årsmødet den 29. marts 2017. 

 

 

  

 

 

 

 

 


