
Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå torsdag den 21. september 2017 på 

Husmandsstedet. 

 

Tilstede: Susanne Berner, Jesper Gravesen, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Tina Backmann, Gert 

Jørgensen, Elsebeth Bjerregaard 

Afbud fra: Malene Berthelsen 

 

Mødet startede med ”Åbent Møde” kl. 19-20. To borgere mødte op: Birthe Vingum Jensen og Frits 

Rasmussen. 

 

Birthe Vingum Jensen fremlagde synspunkter omkring landsforeningen ”Landsbyerne i Danmark” 

og opfordrede samtidig Lokalrådet til at melde sig ind i foreningen. 

 

Endvidere opfordrede Birthe til generelt større kendskab til naturgivne forhold – skove, vandløb, 

landskabslinier, klimatilpasninger m.m. 

 

Vigtigheden af kendskab til egnens kulturhistorie blev nævnt. Herunder helt konkret: Manglende 

skiltning ved Møllehøj. (Det arbejder Lokalrådet stadig på …) 

 

Birthe havde konkrete forslag til byudviklingen og byens vækst. For eksempel etablering af sø 

ovefor Polymeren, skabe mere natur, større biodiversitet, høj bebyggelse ved Polymeren og hallen, 

lav bebyggelse til ældre på en del af cirkuspladsen og på Lindø-jorden. 

 

Birthe kom også med forslag om en ny bæredygtig bydel på Forsøgsstationens jorder. 

(Forsøgsstationen forventes lukket i 2019). 

 

Sluttelig efterlyste Birthe større forståelse for og hensyntagen til erhvervsdrivende og beboere i den 

sydlige del af Sdr. Nærå. Herunder genåbning af Hestehavevej. 

 

Lokalrådet takkede for fremmødet og for gode konstruktive forslag til at arbejde videre ud fra. 

 

 

Efer kl. 20 fortsattes mødet med punkterne på dagsordenen: 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

2. Orientering / Opfølgning 

 

 Polymeren 

 Stiftende generalforsamling for Polymeren er flyttet til mandag den 9. oktober 2017 kl. 19 

 på Polymeren. 

 

 Infoskærme 

 Udvalget arbejder videre på sagen. 

 

 Tarup/Davinde 

 Klyngesamarbejdet omkring Tarup/Davinde har et faseforløb på 1 1/2 år. 

 DGI udarbejder en rapport, som skal danne ramme om at styrke klyngens identitet, 

 samarbede og udvikling. 

 Maja Ørum bliver projektleder med start 1. oktober 2017. 



 To repræsentanter fra hvert område deltager i projektet. Per Jensen og Per Brunsgaard 

 deltager for Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd. Næste møde er 11. oktober 2017. 

 

 Grønne områder 

 Lisbeth Østergaard, Natur og Landskab, har lovet at komme med svar i uge 39, 2017, på 

 diverse spørgsmål – f.eks. omkring borde og bænke og motionsredskaber i naturen. 

 

 Vejafdelingen 

 Vejafdelingen er opmærksom på de trafikale forhold for de bløde trafikanter på og ved 

 Kirkevej i Sdr. Nærå. 

 

 Prøv-Selv-Puljen 

 Vi lægger oplysningerne om Prøv-Selv på Facebook igen med opfordring til at søge midler 

 til små-projekter. 

 

 Transport 

 En repræsentant fra Lokalrådet deltog i kommunens møde den 12. september om transport-

 udfordringer i  Faaborg Midtfyn Kommune, men havde intet nyt med hjem. 

 

 

3. Borgerbudget 

Udvalget omkring Borgerbudget annoncerer om, hvor og hvordan man kan søge om midler fra 

Borgerbudgettet til diverse projekter. 

De indkomne ansøgninger vurderes og en vinder findes. Hele puljen går til ét projekt. 

”Har du en idé til 21.000 kr.?” 

 

4. Vælgermøde 

På Lokalrådets vælgermøde den 26. oktober 2017 gives kandidaterne fra hvert parti et minuts 

taletid, inden debatten går i gang. Det aftales med Tim Visti, Fynske Medier. Vi laver plakater til 

opsætning i vores område. 

 

5. Åbent møde og borgerhenvendelser 

Lokalrådet følger op på de indkomne henvendelser. 

 

6. Nyt fra Fynsland 

Egnsmøderne er foreløbig aflyst. 

 

7. Ny multihal 

Kommunens fritidskonsulent, Thorbjørn Kristensen, har indkaldt til møde den 27. september 2017 i 

Årslev-Hallen omkring forslag om en ny multihal / gymnastikhal i Årslev i forbindelse med 

byudviklingen. To medlemmer deltager. 

 

8. Eventuelt 

Kommunens fritidskonsulent inviterer til Drone-Informationsmøde 2. oktober 2017 på Polymeren. 

Et medlem deltager. 

 

 

Næste møde: Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19 på Husmandsstedet 

 

 
Referent: Elsebeth 

 

 

 



 

Aftalepunkter i henhold til referatet fra 21. september 2017: 

 

 

Åbent møde 

Eventuel indmeldelse i landsforeningen ”Landsbyerne i Danmark”: 
Medlemskab for foreninger, organisationer, institutioner o.l. koster 300 kr. årligt. 

Medlemskab bestilles ved henvendelse til kasserer Preben Boye Jørgensen, mail: majsvænget13@gmail.com, tlf.: 24678016. 

 

 

ad pkt. 2  Orientering / Opfølgning 

 Prøv-Selv opslaget er lagt på Facebook igen. 

 

 

 

ad pkt. 3  Borgerbudget 

 Tina, Per og Malene annoncerer. 

 

 

 

ad  pkt. 4  Vælgermøde 

 Susanne aftaler med Tim Visti, laver pressemeddelelse og sender bekræftelse på tilmelding mm. til partierne.  

 Elsebeth laver plakater og Jespter trykker dem. 

 

 

ad pkt. 7  Ny multihal 

 Per og Gert deltager i mødet i Hallen 27. september. 

 

 

ad  Eventulet 

 Jesper deltager i Drone-Informationsmødet på Polymeren 2. oktober. 
 

 Elsebeth sørger for opdatering af navne på vores hjemmeside. 

  

 

 

 

 


