Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå mandag den 24. april 2017 kl. 19 på
Husmandsstedet
Tilstede: Susanne Berner, Malene Berthelsen, Per Jensen, Tina Backmann, Jørgen Damgaard, Frits
Rasmussen, Gert Jørgensen, Jesper Gravesen, Elsebeth Bjerregaard
1. Velkommen til nye medlemmer og konstituering
Susanne bød Tina Backmann og Jesper Gravesen velkommen i Lokalrådet, som derefter
konstituerede sig således:
Formand: Susanne Berner
Næstformand: Malene Berthelsen
Kasserer: Gert Jørgensen
Referent: Elsebeth Bjerregaard med eventuel afløsning af Tina Backmann
Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Damgaard, Per Jensen, Frits Rasmussen
Suppleanter: Tina Backmann, Jesper Gravesen
Fremtidige interesse- / arbejdsområder for Lokalrådets medlemmer:
Malene: Info-skærme til opsætning rundt i byen. - Synlighed, især blandt unge.
Næstformand.
Jesper: Kobling til grundejerforeningerne – også i forbindelse med velkomstpakker. Polymeren.
Gert: Ad hoc opgaver. - Julebelysning. - Kontakt til SNIF og Hallen. - Kasserer.
Frits: Planlægning. - Veje. - Bygningssager. - Diverse.
Jørgen: Flagstænger. - Fotografering til hjemmesiden. Forefaldende.
Tina: Sundhed og forebyggelse. - Fællesskab i byen.
Per: Fynsland. - Klyngesamarbejdet omkring Tarup-Davinde. Har fingeren på pulsen kva sit
arbejde i andre foreninger.
Susanne: Prøver at tænke hele byen sammen. - Samarbejde. - Mangfoldighed. Forskellige
opgaver og forpligtelser i forbindelse med formandsposten.
Elsebeth: Stierne. - Polymeren. - Generel deltagelse i og interesse for, hvad der rører sig i
byen. - Referent.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Orientering / opfølgning
a) Møde omkring Tværvej
Tre medlemmer deltog i et møde omkring foreslået udstykning af jordstykket ved Tværvej,
Overvejen og Ibjergvej.
Der er planer om byggeri i 2 1/2 plan. Kommunen opfordret til at købe jorden. Lokalrådet
forholder sig, når der foreligger lokalplan for området.
b) Gåtur på og omkring Åstien
Lisbeth Østergaard, Natur og Landskab, ”besigtigede” Åstien sammen med tre medlemmer
den 24. april 2017. Forskellige nye tiltag blev drøftet – bl.a. en hundeskov og opsætning af
motions- og legeredskaber langs stien.
Granitbænkene langs Stationsvej blev fundet meget fine og flere ønskes nu langs stien.
c) Landsbyledelse
Et medlem deltog i en temaaften om landsbyledelse 27. marts 2017.

c) Tarup-Davinde samarbejdet
Et medlem deltager sammen med andre interessenter i det fremtidige samarbejde omkring
Tarup-Davinde for at pomovere området – bl.a. i tilflytter-øjemed.
d) Lensvej
Første spadestik til nyt byggeri på Lensvej tages 5. maj 2017. To medlemmer deltager. Der
foregår en konkurrence om, hvad den nye vej skal hedde.

4. Nyt fra Fynsland
Næste planlagte Egnsmøde blev aflyst – ny dato er endnu ikke fastlagt.
Møde med Plan og Kultur, Landdistrikternes Fællesråd og Lokalsamfundet i FMK finder
sted efter kommunalvalget i efteråret 2017.
Fynsland støtter op omkring transport og boligformer i landsbyerne – arbejder på større
indflydelse.
Tina Ellegaard, Fynsland, har oprettet et Ungeråd. Hun inviteres til et af vores næste møder
for nærmere information.

5. Prøv-selv pulje
Der er indkommet ansøgning om tilskud til bord- bænkesæt til Dagplejens Legestue. Der bevilges
2.0000 kr.
6. Diverse puljer
Vi søger Landdistriktspuljen om granitbænke til opsætning langs Åstien. Priser indhentes.
Bredbåndspuljen er ikke aktuel for vores område.

7. Henvendelser
Birthe Vingum har henvendt sig om en idé til anvendelse af området omkring Forsøgsstationen på
Kirstinebjergvej, når denne lukker i 2020. Birthe inviteres til åbent møde i efteråret 2017.
Maja Nussbaum fra Følgeskabsprojektet har bedt om taletid. Hun henvises til Fynsland, som
vil invitere hende til et Egnsmøde, hvor man kan nå bredere ud.

8. Eventuelt
En Facebook-bruger har ønsket affaldsspande langs Åstien. Enighed om, at det er bedre at opdrage
brugerne til at tage eget affald med hjem.
Næste to møder: Tirsdag den 30. maj og torsdag den 22. juni 2017.
Referent: Elsebeth

Aftalepunkter i henhold til referatet fra 24. april 2017

ad pkt. 3 – Orientering / Opfølgning
a)

Frits, Tina og Jesper deltog i mødet omkring udstykning ved Tværvej

b)

Susanne, Frits og Elsebeth deltog i gåturen med Lisbeth Østergaard langs Åstien
c) Susanne deltog i mødet omkring landsbyledelse
d) Per deltager i klyngesamarbejdet omkring Tarup-Davinde sammen med Per Bruunsgaard

e)

Susanne og Malene ”deltager” i første spadestik ved Lensvej

ad pkt. 4 – Fynsland
Per inviterer Tina Ellegaard og unge fra Ungerådet til mødet 30. maj 2017
ad pkt. 5 – Prøv-selv
Susanne giver dagplejen besked om de bevilgede 2.000 kr.
ad pkt. 6 – Diverse puljer
Frits indhenter priser på granitbænke
ad pkt. 7 – Henvendelser
Susanne indbyder Birthe Vingum til et åbent møde i efteråret
Per giver Maja Nussbaum besked om tilbud om at komme på et Egnsmøde
ad pkt. 8 – Eventuelt
Malene svarer Facebook-brugeren: afslag på affaldsspande langs Åstien
Thomas fra Netplan System Design vil gerne hjælpe med de infoskærme, Malene arbejder med.
Jesper og Tina vil gerne være med i gruppen.
Malene indkalder til et møde i gruppen inden sommerferien

