
Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19 på 

Husmandsstedet. 

 

Tilstede var: Susanne Berner, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Jesper Gravesen, Elsebeth 

Bjerregaard 

Afbud fra: Tina Backmann, Malene Berthelsen og Per Jensen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

2. Orientering / Opfølgning 

Polymeren 

Der var stiftende generalforsamling på Polymeren den 9. oktober 2017. En bestyrelse på 9 

medlemmer blev valgt. Susanne Berner blev Lokalrådets medlem. 

 

 Infoskærme 

 Projekt infoskærme til opsætning i byen trækker ud, da projektet har vist sig at indeholde 

 mange uforudsete udfordringer. Flere ting skal undersøges. 

 

 Videoklip 

 Trine Hedegaard Jensen, Plan, Kultur og Fritid, har lavet videoklip til politikerne i 

 forbindelse med byfornyelsesplanerne. Susanne Berner fra Lokalrådet deltog. 

 

 Møde i Årslev Hallen 

 På mødet den 27. september, hvor Per Jensen fra Lokalrådet deltog, blev der arbejdet videre 

 med ønsket om en hal mere. Der udarbejdes skitser til en evt. ny hal. 

 

 Droner 

 På drone-informationsmødet den 2. oktober, hvor Jesper Gravesen fra Lokalrådet deltog, 

 blev der nedsat en arbejdsgruppe på 5 mand. 

 Det resulterer med al sandsynlighed i en drone-forening inden længe. 

 

3. Borgerbudget 

Forløbet omkring ansøgninger til Borgerbudgettet er i gang. Der er annonceret. 

Næste step: Fastsættelse af dato for udvælgelse af vinderprojekt. 

 

4. Vælgermøde 

9 partier er tilmeldt vores vælgermøde den 26. oktober 2017. Der bestilles valgkage hos Sdr. Nærå 

Bageri. 

 

5. Opfølgning på åbent møde 

Der bliver til stadighed fulgt op på de forelagte emner fra det åbne lokalrådsmøde 21. september. 

 

6. Energirenoveringsmøde 

Lokalrådet har modtaget tilbud om afholdelse af møde omkring energirenovering. 

Vi afholdt et tilsvarende møde i efteråret 2016 og lader derfor tilbudet gå videre til andre 

lokalområder. 

 

 

 

7. Henvendelse fra Tarup-området 



Borgere fra Tarup ønsker, at Tarup synliggøres som værende en del af Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd. 

Tarup skal nævnes på Lokalrådets hjemmeside. 

 

8. Eventuelt 

 

 Nyt foreningsmedlemskab 

Lokalrådet melder sig ind i landsforeningen ”Landsbyer i Danmark”. 

 

 Prøv-Selv-Puljen 

 Arrangørgruppen for Halloween på Polymeren 27. oktober 2017 har søgt om 500 kr. fra 

 Lokalrådets ”Prøv-Selv-Pulje” til indkøb af græskar. 

 Udskæring af græskar er en aktivitet for børn ved Halloween-arrangementet. 

 500 kr. blev bevilget. 

 Der gives besked til Mona, Husmandsstedet, tovholder på Halloween-projektet. 

 

 Slå i gang Puljen 

 Lokalrådet søger Fynlands ”Slå i gang Pulje” om penge til ”Projekt Robåd”. 

 En robåd til at fremme fantasifulde lege ønskes placeret på det sydlige grønne område ved 

 Hyde Park i Sdr. Nærå. 

 Den nye smedejernsbro over Vindinge Å forbinder de to små grønne områder og det giver 

 mulighed for at skabe nyt liv der – et lille åndehul i byen. 

 

Næste møde: torsdag den 23. november 2017 kl. 19 

 

 

Referent: elsebeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


