
Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd onsdag den 3. oktober 2018 på 

Husmandsstedet 

 

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

Elsebeth Bjerregaard 

Afbud fra: Tina Backmann og Jesper Gravesen 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Orientering / Opfølgning 

 

 Vikingeskibet 

 Jørgen Damgaard har haft kontakt til Sdr. Nærå Bageren og Spar Købmanden omkring en 

 eventuel indvielse af Vikingeskibet. 

 Der er flere ideer i spil for området omkring skibet. For at nå at kunne at få dem udført, blev 

 det vedtaget, at vente til foråret 2019 med indvielsen. 

 Allerede nu kontakter vi Kommunen for at få tilladelse til at lægge fliser på en lille område 

 ved skibet. 

 Vi annoncerer efter frivillige til at hjælpe med at færdiggøre området. 

 Nobelis Leg kontaktes for olie til skibet. 

 

 Kvindevalgretsstenen 

 Kommunen har givet grønt lys til, at vi må forskønne stenen på hjørnet af Gl. Byvej og 

 Bystævnet med rengøring og opmaling af bogstaverne. 

 Vi indhenter viden om hvilke midler, der er de bedste til formåelet. 

 

 

3. Ny folder om Lokalrådet 

Tina Backmann har udarbejdet forslag til en folder om Lokalrådets virke. 

Forslaget blev godkendt med tilføjelse af et afsnit om Lokalrådets ”Prøv Selv” pulje. 

Af billeder til folderen blev foreslået: Møllehøj – Vikingeskibet med bro – Supercykelstien og 

branddammen i Sdr. Nærå. 

 

4. Besøg af koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen 

Koncerndirektøren deltager i næste lokalrådsmøden 15. november 2018. Forslag til dagsordenen 

denne dag indsendes til formanden i god tid. 

 

5. Nyt fra Fynsland 

Processen omkring Borgerbudget 2018 er i gang. For Forstadsbåndet var deadline for indlevering af 

projektansøgninger 1. oktober. - 3. oktober gennemgås alle indkomne forslag. - 1. november mødes 

styregruppen og ser på projekterne efter at disse er gennemgået af kommunens jurist – Projektejerne 

får besked. 

14. november kl. 19 er der præsentations- og valgaften i Ferritslev Fritidshus. Her udstilles og 

præsenteres projekterne. Alle fremmødte får en stemmeseddel med listning af alle projekter. Der 

skal sættes tre krydser (på tre forskellige projekter). Man skal være. bosiddende i Forstadsbåndet for 

at kunne stemme. Vinderne får besked efterfølgende. 

 

6. Eventuelt 

Vi søger om tilskud fra Landdistriktspuljen til granitbænke langs åstien i næste pulje. 

 

  



 Lokalrådsformanden var i Radio Diablo 2. oktober 2018 omkring lokalrådets arbejde mm. 

 Se: www.faaborgmidtfynnlokalradio.dk kulturmagasinet. 

 

 8 nye smedejernsjuletræer er indkøbt og leveret. Det betyder, at der fremover bliver 

 julebelysning på HELE Stationsvej. 

  

 Er af vejtræerne på Stationsvej er ”kørt ned”. Vi rykker for et nyt. 

 

 Næste møde: Torsdag den 15. november 2018 kl. 19 med besøg af koncerndirektør Helle 

 Vibeke Carstensen. 

 

 

Referent: Elsebeth 

 

  

  

 


