Referat af ÅRSMØDE i Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd onsdag den 29. marts 2017 på
Husmandsstedet.
Årsmødet startede med fællesspisning kl. 18.30 – Pers hjemmelavede aspargessuppe.
Ca. 40 borgere deltog – herunder tre byrådsmedlemmer: Anne Merete Mikkelsen, Torben Smith
og
Søren Kristensen.
Efter spisningen oplæg ved Trine Hedegaard Jensen, Plan og Kultur.
Emnet var områdefornyelsesprojektet for vores by.
Det omfatter både by- og bygningsfornyelse og det gælder veje, stier og bygninger. Det kommer
til at foregå over de næste 4-5 år.
I forbindels med byfornyelsen kan private husejere søge om støtte til bygningsfornyelse – altså
istandsættelse af folks egne huse (vinduer, tage mm.) Det vil komme til at gælde huse på dele af
Stationsvej, Gl. Byvej, Overvejen og Kirkevej og det vil gælde for huse opført før 1950.
En kampagne vil gøre opmærksom på mulighederne.
Der forventes bl.a. opført en klimavenlig legeplads og en forbedring af Polymeren.
Fra salen kom forslag om, at cykelstierne får navne og at der udarbejdes et kort over stierne. Det
arbejdes der videre på.
Efter det kommunale oplæg fortsatte aftenen med den ordinære dagsorden for
årsmødet/generalforsamlingen.
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Valg af dirigent: Peter Sikora blev valgt. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt
varslet i henhold til vedtægterne.
Formandens beretning: Beretningen omhandlede Lokalrådets aktiviteter i 2016. Se
beretningen på hjemmesiden: www.aarslevlokalraad.dk. Beretningen blev godkendt.
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Forelæggelse af regnskab: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

1.

Indkomne forslag: Ingen.

1.

Valg til bestyrelsen: På valg var Troels Borring (ønskede ikke genvalg) og Per Jensen.
Per Jensen blev genvalgt og Malene Berthelsen blev valgt.

Gert Jørgensen blev genvalgt som repræsentant for SNIF og Jørgen Damgaard blev
genvalgt
for Årslev Boldklub.
Suppleanter: Tine Backmann og Jesper Gravesen blev valgt som suppleanter til
bestyrelsen.
1.

Valg af revisorer og revisorsuppleant: Bente og Boje Mortensen blev genvalgt som
revisorer og Lene Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

1.

Eventuelt: Bemærkning fra salen om dårlig bro ved stien/Møllegårdsvænget. Det påtales
i forbindelse med byfornyelsesplanerne.
Forslag om et vikinge-tema ved den nye bro og ”Hyde Park”.
Forespørgsel om bekæmpelse af råger og omkring oprensningen af gadekæret – måske et
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borgerprojekt?
Mødet sluttede ca. 21.30.
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