Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr.Nærå torsdag den 12. januar 2017 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Michael Elholm, Per Jensen, Frits Rasmussen, Gert Jørgensen, Jørgen
Damgaard, Malene Berthelsen, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra Troels Borring

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orienteringspunkter
a) Referat af telefonsamtale med Ole Thyrsted, Natur og Teknik.
Tidligere aftale om, at lokalrådet skulle orienteres i forbindelse med nye tiltag i vores område synes
ikke overholdt. Bedring blev lovet.
b) Træfældning langs Åstien.
Majken Asserbo, Natur og Landskab, har orienteret om, at et træ pga. skader ved anlæggelse af
Åstien, er væltet ind i et hegn og ind på boldbanen.
I den forbindelse er de øvrige træer langs stien gennemgået. De træer, der er vurderet til at skulle
fældes, er forsynet med rød markeringsspray og fældes snarest muligt.
Lokalrådet har bedt om at få orienteringsskilte op med baggrund for fældningen for at give den
bedste borgeroplysning.
c) ”Åben by arrangement”.
Der arbejdes videre med ideen om ”åben-by-dag” i Årslev/Sdr. Nærå. Ideen er, at kirker,
institutioner, erhverv m.fl. skal åbne dørene for gæster – både herboende og udefra kommende.
Tanken er positivt modtaget. Vi arbejder med planlægning i 2017 og udførelse i 2018.
d) Julebelysning
Julebelysningen har fået meget ros! Midtfyns Elforsyning har udbedret to brud på kablerne inden
jul. Det afhjalp en del af de problemer, der har været med belysningen. Der foretages målinger på
de enkelte lyskæder i efteråret 2017.
e) Buskørsel
Der arbejdes stadig på sagen om muligheden for at få Odenses Bybusser til vores område.
f) Hal
Der arbejdes ligeledes på sagen om Broskolens akutte behov for mere hal-kapacitet.
g) Info-skærme
For at få flere og bedre informationer ud til borgerne arbejder vi på at få info-skærme op forskellige
steder i Årslev/Sdr. Nærå.
Sparekassen, Hallen, Polymeren, Spar og Biblioteket foreslås som mulige steder.
Forhandlinger med NetPlan System Design er i gang.
Politikerne kontaktes for klarlægning af tilgangen af oplysninger og informationer, der kan vises på
info-tavlerne.
3. Foreningsmødet november 2016
Et af ønskerne på mødet var en slags ”velkomstpakke”, som skolerne kan dele ud til eventuelt
kommende elever og forældre, der besøger skolerne.

Pakken skulle indeholde orientering fra områdets foreninger om, hvad de tilbyder.
Lokalrådet kontakter foreningerne for at få deres aktivitetsprogram o.a. tilsendt, så vi kan
lave ”velkomstpakker”.
Samtidig opfordres foreningerne til at bruge Årslev Info mere/bedre til orientering om deres
aktiviteter.
4. Linieføring af ny cykelsti
To medlemmer af lokalrådet og en beboer fra Møllehøjvej deltager i et møde den 19. januar 2017
omkring linieføringen af ny cykelsti, der skal forbinde Møllehøjvej-området med Åstien.
5. Møde om energi-renovering 25. januar 2017
Kommunen, Energistyrelsen og Lokalrådet afholder inspirationsmøde om energi-renovering mm.
onsdag den 25. januar 2017 kl. 19 på Polymeren i Årslev.
Plakater rundsendes, håndværkere m.fl. inviteres og Folkekøkkenet på Polymeren bestilles.
6. Taletid om følgeskabsprojekt
Der aftales en dato, hvor supervisor og frivillighedskoordinator i SIND, Maja Nussbaum, kan
komme og orientere om et følgeskabsprojekt, hvor man hjælper mennesker med psykisk sårbarhed i
sit lokalområde.
7. Nyt fra Fynsland
På Fynslands årsmøde torsdag den 23. februar 2017 i Ryslinge Forsamlingshus indstilles forslaget
om ny struktur for Fynsland til drøftelse og beslutning – herunder ændringer til vedtægterne.
To medlemmer fra lokalrådet deltager i årsmødet.
8. Egnsmøde
På Egnsmødet mandag den 16. januar 2017 diskuteres forslag om ny struktur for Fynsland. 3
medlemmer deltager.
9. Lokalrådets årsmøde 2017
Vedtaget, at årsmødet fastsættes til onsdag den 29. marts 2017 - startende med suppe kl. 18.30,
oplæg udefra kl. 19-20 og derefter generalforsamling.
10. Næste åbne lokalrådsmøde
Punktet udsat til efter årsmødet.
Eventuelt
Majken Asserbo, Natur og Landskab, har givet en status på projekt Gadekær, som stadig kører i
kommunen. Ifølge denne status ser det ud til, at oprensningen / forskønnelsen af gadekæret i Sdr.
Nærå ligger lidt ude i fremtiden.
Næste lokalrådsmøder: onsdag den 8. februar 2017 og torsdag den 9. marts 2017 på
Husmandsstedet.

Referent: elsebeth

