Referat af møde i Lokalrådet for Årslev/Sdr. Nærå torsdag den 24. august 2017 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Tina Backmann, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Jesper
Graversen, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra: Malene Berthelsen
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering / Opfølgning
Polymeren
Polymeren afholder stiftende generalforsamling den 27. september 2017.
Der skal vælges en bestyrelse på 8 personer.
Lokalrådet ønsker af være repræsenteret.
Sponsorat
NetPlan System Design har sponsoreret Lokalrådets hjemmesiden – igen! Tusind tak!
Infoskærme
Udvalget omkring infoskærme til opsætning i byen har afholdt møde og fået oplyst, at
udgiften pr. skærm beløber sig til fra 6-9.000 kr. Dertil kommer driftsudgifter – ca. 1.000 kr.
om året.
Næste møde afholdes i samarbejde med Thomas Petersen, NetPlan system design.
Ungerådet
Ungerådet inviteres til næste lokalrådsmøde, torsdag den 21. september 2017 kl. 20,
hvor vi vil høre om eventuelle planer om at starte noget lignende i vores område.
Tarup/Davinde
Der arbejdes stadig på et klyngesamarbejde.

3. Borgerbudget
Udvalget omkring Borgerbudgettet holder snarest møde, hvor der laves en ”køreplan”.
4. Vælgermøde
Der laves et opslag på Facebook om vælgermødet torsdag den 26. oktober 2017 på Husmandsstedet.
Invitationen til politikerne genfremsendes som en reminder.
Der annonceres på Årslev Info og i Fyens Stiftstidende under ”Det sker”.
Plakater laves efter 21. september.

5. Borgerhenvendelser
Lokalrådet har modtaget henvendelser fra borgere angående det grønne område ved Sdr. Nærå
Bageri og om den farlige overgang over vejen ved stien på Kirkevej samt om hjemmeplejens
bilkørsel.
Vi kontakter kommunen.
6. Fynsland

Fynsland arbejder med det nye bestyrelsesarbejde i samarbejde med Det grønne Råd.
Det grønne Råd kommer med til Egnsmødet.
7. Eventuelt
Åbent Lokalrådsmøde
Næste møde torsdag den 21. september 2017 starter med åbent møde kl. 19-20. Det
annonceres på Årslev Info, på Facebook, på vores hjemmeside og i Fyens Stiftstidende
under ”Det sker”.
Alle er velkomne!
Næste møde: Torsdag den 21. september 2017 kl. 19 med åbent møde kl. 19-20.

Referent: Elsebeth

Aftalepunkter i henhold til referatet fra 23. august 2017

ad pkt. 2. Orientering / Opfølgning
Ungerådet
Per inviterer medlemmerne fra Ungerådet til vores møde 21. september kl. 20.
ad pkt. 4. Vælgermødet den 26. oktober 2017
Susanne skriver en tekst til Malene til Facebook.
Elsebeth sender reminder til politikerne og annoncerer på Årslev Info og i Fyens
Stiftstidende under ”Det sker”.

Ad pkt. 5. Borgerhenvendelser
Susanne skriver til kommunen angående de forskellige borgerhenvendelser (er sket).

