
Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 3. maj 2018 på Husmandsstedet 

 

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

Bjerregaard. 

Afbud  fra: Malene Berthelsen og Jesper Gravesen 

 

1. Konstituering 

Formand: Susanne Berner 

Næstformand: Per Jensen 

Kasserer: Gert Jørgensen 

Referenter: Tina Backmann og Elsebeth Bjerregaard 

Øvige bestyrelsesmedlemmer: Malene Berthelsen og Jørgen Damgaard 

Suppleant: Jesper Gravesen 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

3. Orientering / Opfølgning 

 

Årsmødet 

Evaluering: Vi skal bestræbe os på at finde gode, spændende, aktuelle, udviklingsrelaterede 

oplægsholdere og annonceringen deraf skal være i top. 

  

 Bærebo 

 Firmaet Bærebo ønsker af udstykke i et område øst for det allerede planlagte boligområde 

 ”sommerfugleområde” i Sdr. Nærå. 

 Bærebo har et koncept, der bygger på bæredygtige bofællesskaber. Deres  første projekt 

 bliver i Årslev / Sdr. Nærå. 

 Man kan tilmelde sig Bærebos nyhedsbrev på: baerebo.org 

 

 

4. Vikingeskibet 

Vi rykker kommunen for de lovede borde/bænke til området ved vikingeskibet. 

Afrapportering på opførelsen af vikingeskibet laves til Fynslands ”Slå i gang Pulje”. 

Vi forsøger mediedækning af skibet og kontakter Broskolens 4. klasse, som har arbejdet med 

vikinger. 

 

5. Borgerbudget 

Politik og Strategi, Faaborg Middtfyn Kommune, har afvist vores eneste ansøgning om andel i 

Borgerbudget 2017 p.g.a. manglende budget og fordi ansøgningen var betinget af Hestehavevejs 

genåbning. 

  

 Opstartsmøde til Borgerbudget 2018 for vores område afholdes 15. maj i Ferritslev 

 Fritidshus. Vi deltager som lokalråd igen i år. 

 

6. Velkomstarrangement 

Faaborg Midtfyn Kommunes næste velkomstarrangement for nye borgere i forstadsbåndet 

er den 22. maj kl. 17 i Ferritslev Fritidshus. To medlemmer deltager. 

 

 

 

 



7. Kvindevalgretsstenen 

”Ekspedition” til stenen ved Gl. Byvej/Bystævnet foretages inden afvaskning. 

 

8. Skelsten 

Bent Jensen, kender til en gammel skelsten, der er blevet fjernet fra dens oprindelige sted mellem 

Rolfsted og Sdr.Nærå på Ibjergvejen. 

Lokalrådet vil sammen med Bent Jensen genplacere denne sten tirsdag den 29. maj kl. 19.30. 

 

9. Nyt fra Fynsland 

Fynslands næste arrangementer vedrørende vores område er opstartsmøde om Borgerbudget 

15. maj og Velkomstmøde for nye borgere den 22. maj. 

 

10. Puljer 

Enighed om, at vi søger Landdistriktspuljen om midler til indkøb og opsætning af granitbænke 

langs Åstien. Der er ansøgningsfrist 20. maj. 

 

11. Infoskærme 

Projektet med infoskærme sættes på som punkt på Træffemødet med politikerne fra Kultur- og 

Lokalsamfundsudvalget den 26. juni 2018. 

 

12. Familie og Kulturdag 26. maj 2018 

Vi deltager som enkeltpersoner på Familie og Kulturdagen på Polymeren. 

 

13. Eventuelt 

Lokalrådets mødedatoer for resten af 2018: 

Mandag den 11. juni 

Torsdag den 9. august 

Torsdag den 6. september 

Torsdag den 11. oktober 

Torsdag den 15. november 

Alle møder starter kl. 19 og afholdes på Husmandsstedet. 

 

 Vi har takket ja til at afholde et Træffemøde med politikere fra Kultur- og Lokal- 

 samfunds udvalget tirsdag den 26. juni  kl. 19-22 på Husmandsstedet. 

 Det er et dialogmøde mellem politikere og fremmødte borgere. Man er som borger 

 velkommen til at deltage i hele mødet eller til at møde op med et budskab og så gå igen. 

 

 
Referent: elsebeth 

 

 

 


