Referat af møde i Lokalrådet for Årslev / Sdr. Nærå torsdag den 22. juni 2017 kl. 19 på
Husmandsstedet
Tilstede var: Susanne Berner, Malene Berthelsen, Jesper Gravesen, Jørgen Damgaard, Per Jensen,
Gert Jørgensen, Tina Backmann, Elsebeth Bjerregaard
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering / Opfølgning
Infoskærme
Udvalget omkring infoskærme til opsætning i byen afholder møde i uge 26, 2017.
Unge fra Ungerådet
Invitation til unge fra Ungerådet fremsendes i efteråret 2017.
Tarup/Davinde – klyngesamarbejdet
Der er bevilget penge til klyngesamarbejdet i Tarup/Davinde – et samarbejde mellem flere
interessenter i området. Beboer fra Tarup er inviteret til at deltage i samarbejdet.
Vælgermøde i oktober 2017
Vælgermødet torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19 er ved at falde på plads.
Tim Visti, Fynske Medier, bliver ordstyrer. Loen på Husmandsstedet er booket. Politikerne
er indbudt. Der annonceres på Facebook og på Årslev Info.
Lisbeth Østergaard – projekter
De lovede borde/bænke til ”Hyde Park” er ikke ankommet. Det undersøges, om vi kan
spørge en anden end Lisbeth Østergaard i Natur og Landskab.
På grund af ændret trafiksituation for cyklister til og fra Møllehøj-kvarteret over P-pladsen
ved den tidligere børnehave på Torpegårdsvej, sendes opfordring til Natur og Teknik om, at
tidsplanen for den planlagte cykelsti fra området via Degnemarken til Å-stien, overholdes eller fremskyndes.
3. Borgerbudget
Enighed blandt lokalrådene om, at pengene fra Borgerbudget 2017 deles ud til de enkelte lokalråd.
23.000 kr. til hvert råd.
Processen starter i juni 2017 og afsluttes i december 2017.
Projektansøgninger fra borgere indsendes til Lokalrådet. Her foretages afstemning blandt de
indsendte ansøgninger – ved fremmøde.
En nedsat gruppe i vores lokalråd foretager planlægning af forløbet og afvikling af afstemningen.
Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd deltager således i Borgerbudget 2017 for vores område.
4. Prøv Selv Puljen
Der er ikke indkommet nye ansøgninger.
5. Nyt fra Fynsland
Intet nyt.
6. Mødedatoer og ”indsatsområder” for efteråret 2017

Mødedatoer for resten af 2017:
Torsdagene: 24. august, 21. september, 12. oktober og 23. november 2017
Lokalrådets hovedopgave i efteråret 2017 vil være projektet med at få info-skærme iværksat.
Referent: Elsebeth

Aftalepunkter i henhold til referat fra 22. juni 2017

ad punkt 2. Orientering / Opfølgning
Infoskærme
udvalget omkring infoskærme (Malene, Tina, Jesper) afholder møde i uge 26, 2017.
Vælgermøde
Susanne sender tekst til opslag om vælgermødet til Malene til Facebook efter ferien.
Elsebeth har sendt opslag til Årslev Info.
Lisbeth Østergaard – projekter
Jesper undersøger, om der er andre, vi kan spørge om borde/bænke til ”Hyde Park”.
Susanne anmoder Natur og Teknik om eventuelt at fremskynde anlæg af den nye sti via
Degnemarken – eller i hvertfald at overholde tidsplanen. Er sket!

Ad punkt 3. Borgerbudget
Susanne svarer ja til vores deltagelse i Borgerbudget 2017.
Malene, Jesper, Tina og Per følger op.

Ad punkt 6. Mødedatoer m.m.
Husk annoncering af åbent Lokalrådsmøde torsdag den 21. september 2017

