
Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd mandag den 12. marts 2018 på 

Husmandsstedet 

 

Tilstede: Susanne Berner, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Per Jensen, Elsebeth Bjerregaard 

Afbud fra: Malene Berthelsen og Jesper Gravesen 

Fraværende; Tina Backmann 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Orientering / Opfølgning 

 

 Indvielse af Supercykelsti / Borgerhenvendelser 

 Fin indvielse af Suppercykelstien mellem Årslev og Højby med borgmester og 

 udvalgsformand 2. marts.  Pænt fremmøde af interesserede borgere. 

 Efterfølgende henvendelse fra to borgere omkring manglende lys på Supercykelstien på 

 Odense Kommunes del mellem kommunegrænsen og Højby, - manglende forståelse for 

 stiens udfærdigelse ved Svendborgvej og – omkring afskærmning af både den nye og den 

 gamle cykelsti ved Ibjergvejen. 

 Vi henviser direkte til Omer, Vej og Trafik. Han vil behandle borgerhenvendelser. 

 

 Borgerbudget 

 Endnu ingen tilbagemelding fra Kommunen på indsendt ansøgning. 

 

 Infoskærme 

 Muligheden for informationsskærme i vores byområde undersøges stadig. 

 

 Vikingeskibet 

 Nobelis Leg er klar med opsætning af vikingeskibet ved ”Hyde Park”. 

 Vi afventer byggetilladelse fra Kommunen. 

 

 Gavekurve 

 Lokalrådets formand har overbragt to gavekurve til henholdsvis Jens Kristensen for dagligt 

 at indsamle  affald i vores by og Troels Grøftahauge for at ”åbne sin badesø” for byens 

 borgere året rundt. 

 

 SFO2 

 Efter en del ”uro” over, hvor den kommunale SFO2 skulle være rent fysisk, er det nu en 

 kendsgerning, at den forbliver på Husmandsstedet. 

 

 Forsamlingshusene 

 Per Jensen har afholdt møde med forsamlingshusene i vores område. 

 Der blev lavet overslag over udgifterne til ønskede renoveringer i de enkelte huse. Dette 

 fremlægges på møde med politikerne 21. marts 2018. 

 

3. Lokalrådets årsmøde 2018 

Proceskonsulent for Landsbyklyngen ”Over Sø og Land”, Tarup Davinde, Maja Ørum, 

er inviteret til at holde oplæg om landsbyklyngesamarbejdet. 

Mødet starter med Pers aspargessuppe kl. 18-18.30. Derefter oplæg og generalforsamling. 

Dagsorden sendes til Årslev Info og lægges på Facebook. Annonce sendes til Midtfyns Posten. 

 

4. Regnskab 



Kassereren fremlægger lokalrådets regnskab på årsmødet og sørger for godkendelse af det hos 

revisorerne. 

 

5. Cafe Stiften 

Fyens Stiftstidendes Cafe Stiften har i samarbejde med By og Land Midtfyn inviteret til møde 

mandag den 19. marts, kl. 17.30-19.30 på Polymeren. 

Der vil være rundvisning og sidste nyt om arkitetskonkurrencerne for Polymeren og udviklingen af 

Årslev-Sdr. Nærå. 

Lokalrådsformanden sidder med i panelet. 

 

6. Nyt fra Fynsland 

Fynsland afholdt årsmøde 27. februar. 

Civilsamfundspolitik – lokalrådenes handleplaner  -  eventuelle foreningsforandringer og 

forsikringer var på dagsordenen. 

Slå i gang puljen fortsætter. 

 

7. Diverse puljer for 2018 

Punktet udsat. 

 

8. Eventuelt 

 

 

 
Ref.: Elsebeth 

 

  

  


