Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede var: Susanne Berner, Malene Berthelsen, Frits Rasmussen, Per Jensen, Jørgen Damgaard,
Gert Jørgensen, Tina Backmann, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra: Jesper Gravesen

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering / Opfølgning
a) Kanaliseringsanlægget på Torpegårdsvej:
Ombygning af T-krydset Møllehøjvej / Torpegårdsvej med fortov og plads til venstresvingsbane
skulle være påbegyndt 23. maj 2017. Natur og Trafik kontaktes for oplysning om grunden til endnu
en forsinkelse.
b) Lensvej:
To medlemmer deltog i ”første spadestik” til de nye bæredygtige bebyggelser ved Lensvej.
Udvalget for By, Land og Kultur udvælger et vinder-gadenavn blandt de indkomne forslag.
c) Aflysning af velkomstmøde:
Næste velkomstmøde for nye borgere er aflyst pga for få tilmeldte.
d) Infoskærme:
Der arbejdes stadig på projektet om at få infoskærme op i byen.
e) Invitation af unge fra Ungerådet:
Tina Ellegaard fra Fynsland foreslår, at det er de unge selv, der kommer for at orientere om
deres arbejde og for at give inspiration til andre unge.
På næste møde laves forslag til datoer.
f) Priser på granitbænke:
Svært at opspore, hvor de allerede opsatte granitbænke er indkøbt. Lisbeth Østergaard, Natur
og Landskab, kontaktes – også om opfølgning af andre sager.
3. Spørgsmål om habilitet / inhabilitet
En borger har spurgt om habilitet / inhabilitet i forbindelse med, om man kan være medlem af
Lokalrådet og samtidig være ansat i kommunen. Flertallet mener ikke, der er et problem. Borgeren
får besked.
4. Ansøgninger til Prøv-Selv puljen
Forespørgsel fra Sdr. Nærå Friskole, om en klasse kan ansøge puljen i forbindelse med et kørende
projekt. De er velkomne til at søge. Besked gives til læreren.
Markhuset har søgt om tilskud til borde til brug ved deres to årlige arrangementer. Da
bordene ikke vil kunne bruges af øvrige borgere, henvises i stedet til lån af borde på
Polymeren. Besked gives.
Petanqueklubben ansøger om tilskud til indkøb af grus til forbedring af banerne. De bevilges
2.000 kr. Besked gives.

5. Henvendelse fra beboer i Tarup
En Tarup-boer føler sig ofte afskåret fra Årslev/Sdr. Nærå. Hun inviteres med i det ny-etablerede
klyngesamarbejde omkring Tarup-Davinde og vil blive orienteret, såfremt der er sager, der kan have
interesse for Tarup-området, ligesom hun er velkommen til at tage sager op fra sit område.
6. Nyt fra Fynsland
Arbejdet med by- og egnsprofiler genoptages på de næste egnsmøder.
7. Borgerbudget
To medlemmer deltager i opstartsmødet om Borgerbudgettet for Forstadsbåndet 13. juni 2017 kl.
17-19.15.
8. Eventuelt
Et medlem foreslår at arrangere en aften for byens borgere med orientering om byens hjertestartere:
hvor de findes og hvordan de bruges.
Den 15. maj 2017 blev Årslev Flaglaug stiftet. De tre kirker og SNIF står bag. Der indkøbes
15 nye stænger og flag.
Foreninger og andre, der ønsker af få flaget i byen, kan henvende sig til Egon Karlsen,
formand for menighedsrådet for Årslev og Sdr. Højrup Kirker.
I forbindelse med efterårets kommunalvalg blev det besluttet at afholde et vælgermøde
torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19 på Husmandsstedet. Indbydelse til partierne udarbejdes.
Frits Rasmussen bekendtgjorde, at han ønsker at udtræde af Lokalrådet med øjeblikkelig
varsel. Bestyrelsen tog dette til efterretning og 1. suppleant Jesper Gravesen vil herefter
indtræde som ordinært medlem af Lokalrådet.
Næste møde: torsdag den 22. juni 2017 kl. 19 på Husmandsstedet.
Referant: Elsebeth

Aftalepunkter i henhold til referat fra 30. maj 2017:

ad pkt. 2 Orientering / Opfølgning
a) Susane kontakter Natur og Trafik om det nye kanaliseringsanlæg
b) Malene, Tina og Jesper forventer et møde om infoskærme inden sommerferien
f) Susanne kontakter Lisbeth Østergaard for at få info om granitbænkene og for at følge op på
diverse aftaler efter ”sti-vandringen” (hundeskov, motionsredskaber, etablering af op og
ned ”adgang” på stien mm)
ad pkt. 3 Habilitet / Inhabiliet
Spørgsmålet om Jespers ansættelse på Kommunen og samtidig deltagelse i Lokalrådet drøftes
videre på næste møde sammen med Jesper.
Ad pkt. 4 Prøv Selv
Susanne kontakter Friskolen, Markhuset og Petanqueklubben om de respektive beslutninger.
Ad pkt. 5 Beboerhenvendelse
Per kontakter Tarup-beboeren for at oplyse om klyngesamarbedet i Tarup / Davinde.
Per kontakter også Maja Nussbaum og henviser til Egnsmøderne.
Ad pkt. 7 Borgerbudget
Per og Malene deltager i opstartsmødet 13. juni 2017.
ad pkt. 8 Eventuelt
Tina arbejder med tanken om et hjertestarter-oplysnings-møde for byens borgere.
Elsebeth laver udkast til invitation til de politiske partier til vælgermøde 26. oktober. Susanne
booker Loen hos Mona og spørger Tim Visti om at være ordstyrer. Vi køber valg-lagkager til
aftenen hos bageren.
Susanne orienterer Jesper om, at han indtræder i Lokalrådet som ordinært medlem efter Frits.

