
Referat fra møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd mandag den 11. juni 2018 på Husmandsstedet 

 

 

Tilstede: Susanne Berner, Per Jensen, Gert Jørgensen, Malene Berthelsen. Jørgen Damgaard, 

Elsebeth Bjerregaard 

Afbud fra: Tina Backmann og Jesper Gravesen 

 

 

Mødet var uden dagsorden. 

Nedenstående blev drøftet: 

 

Træffemøde med politikere 

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19 afholder Lokalrådet træffemøde med politikere fra Kultur- og 

Lokalsamfundsudvalget på Husmandsstedet for og med lokale borgere. 

Det er et dialogmøde, hvor forhåbentlig mange og forskelligartede synspunkter vil komme frem. 

Der vil være kaffe på kanden. 

Mødet annonceres via Facebook og med plakater. 

Lokalrådet vil gerne have, at følgende punkter bliver diskuteret: 

 

• Opsætning af infoskærme i byrummet 

• Eksisterende gode byrum skal opgraderes 

• Overnatningsmuligheder i vores by  -  Området kunne have glæde af etablering af en 

lerskole 

• Vigtigt, at biler stadig har adgang til bymidten og at der findes  parkeringsmulihgeder 

• Espegyden bør udvides 

 

 

Borde/bænke 

Vi er blevet lovet to borde/bænke sæt fra Natur og Landskab til Sdr. Nærå området. 

Da det sæt, der står på ”cykel-træfstedet” er helt udtjent, kunne det være fint at placere de nye sæt 

der i stedet for ved vikingeskibet. 

Derfor indhentes tilbud på et langbord med bænke til området ved skibet. 

Indtil vi eventuelt får et nyt bord, placeres de kommunale borde med et sæt hvert sted. 

 

 

Sogne-skel sten 

Tirsdag den 29. maj deltog Lokalrådet sammen med Bent Jensen i genplacering af en gammel 

sogne-skel sten på grænsen mellem de to gamle sogne: Nærå sogn og Fraugde sogn på 

Rolighedsvej. 

Bent Jensen, Sdr. Nærå, var kommet i besiddelse af stenen efter en tidligere vejomlægning. 

Et fint tiltag for at bevare et stykke lokalhistorie. 

 

 

Borgerbudget 2018 

Per Jensen deltog 4. juni i forberedende møde omkring borgerbudget 2018. 

Der blev nedsat en styregruppe for hele Forstadsbåndet. Budgettet deles op i forskellige kategorier, 

hvorfra alle kan søge et beløb. Ansøgningen skal indeholde et budget og en beskrivele af projektet 

og det skal være af ”blivende karakter”. 

 

 

 

 



 

 

Velkomstpakker 

Vi skal arbejde i at skaffe sponsorgaver til velkomstpakker til nye borgere. 

 

 

Juletræer 

Enighed om, at Lokalrådet anskaffer flere ”jern-juletræer” til opsætning på Stationsvej. 

Gert Jørgensen og Jørgen Damgaard har fundet plads til yderligere 8 træer. Dermed bliver hele 

Stationsvej oplyst i december måned. Træerne bestilles i Hudevad Smedje nu. 

 

 
Referent: Elsebeth 

 

 


