
Referat af møde i Årslev /Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 23. november 2017 kl. 19 på 

Husmandsstedet. 

 

Tilstede var: Susanne Berner, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Tina Backmann, 

Elsebeth Bjerregaard 

Afbud fra: Malene Berthelsen og Jesper Gravesen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra 12. oktober 2017 godkendt. 

 

2. Orientering / Opfølgning 

  

 Polymeren 

 Polymeren har dannet en forening, som har fået en rigtig god bestyrelse. Susanne Berner 

 sidder i bestyrelsen for Lokalrådet. 

 

 Infoskærme 

 Projektet med at få infoskærme i vores by trækker stadig ud på grund af forskellige 

 udfordringer. Måske skal der findes samarbejdspartnere. 

 

 Skiltning ved Møllehøj 

 Susanne Berner har været på besigtigelsestur på og omkring Møllehøj med Alice Bjerge 

 Rasmussen, Natur og Landskab, vedrørende skiltning og oplysningstavler om 

 bronzealderhøjen Møllehøj. 

 Alice Bjerge Rasmussen sættes i forbindelse med Birthe Vingum Jensen, som via sin 

 ansøgning til Borgerbudgettet har udvist interesse for skiltningen i området. 

 

 Velkomstmøde 

 12-15 borgere mødte op ved det senest afholdte velkomstmøde for nye borgere i vores 

 område. Godt møde med stor spørgelyst. 

 

 

3. Borgerbudget 

Der er indkommet et forslag med ansøgning om at få del i borgerbudetttet 2017. 

Kommunen er kontaktet for videre procedure og sagsbehandling. 

 

4. Projekt  ”Robåd” 

Lokalrådet har søgt og fået bevilget penge fra Fynslands / Kommunens ”Slå i gang Pulje” 

til en robåd, der ønskes placeret på det sydlige grønne område ved Hyde Park i Sdr. Nærå. 

Arbejdet med at finde en sådan robåd er i gang. 

Intentionen med projektet er at skabe leg og liv i det grønne område ved den fine bro. 

 

5. ”Vores Midtfyn” 

Keld Jacobsen, Ringe, lancerer en ny hjemmeside, ”voresmidtfyn.dk” og en facebookside, ”Vores 

Midtfyn” med det formål at skabe en fælles aktivitetskalender og en platform for ”gode lokale 

historier” for hele det midtfynske område. 

Vi siger ja til at være med samtidig med, at vi stadig husker at bruge vores egen ÅrslevInfo. 

 

 

 

 



 

6. Eventuelt 

 

Datoer for kommende møder i Lokalrådet: 

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19 

Torsdag den  8. februar 2018 kl. 19 med åbent møde kl. 19-20 

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19 

Torsdag den 5. april 2018 kl. 19: Lokalrådets årsmøde med generatforsamling 

  

 Datoerne offentliggøres på Årslev Info og på lokalrådets Facebookside. 

 

 

 Nyt fra Fynsland 

 Den 27. november 2017 afholder Fynsland møde med kommunens direktion, hvor bl.a. 

 mellemfinanciering ved forskellige projekter og fremtidige velkomstmøder er på 

 dagsordenen. 

 Den 27. januar 2018 afholdes et seminar ligeledes med kommunen, hvor forskellige 

 erfaringer skal udveksles. 

 

 Fynsland arbejder på at få flere lokalråd til at lave handleplaner for deres områder, ligesom 

 der arbejdes på at få større borgerbudgetter lagt ud. 

 

 Der afholdes møde 11. december 2017 i landsbyklyngen omkring Tarup-Davinde. 

 

  

 Julebelysningen på Stationsvej sættes op og tændes senest 1. december. 

 

 

 Lisbeth Østergaard rykkes atter for diverse tidligere indgåede aftaler – bl.a. opsætning af 

 borde/bænke i Hyde Park. 

 

 

 Væltet træ: Kommunen gøres opmærksom på et påkørt og knækket træ på Stationsvej. 

 

 

 Motorvejstilkørsel: Kommunen gøres opmærksom på de ringe tilkørselsforhold, der er til 

 motorvejen fra vest ved Årslev-tilkørslen. Der er lange køer hver dag. 

 

 

 Foreningskontingent til Polymeren: I forbindelse med den nydannede forening, 

 Polymeren, drøftedes forskellige former for medlemmers betaling til foreningen og til de 

 forskellige aktiviteter . Alle – også øvirge foreninger i byen – ønskes tilgodeset på bedste 

 måde. 

 

 

 

 Ref: elsebeth 

 

 

 


