Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 8. februar 2018 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Jesper Gravesen, Gert Jørgensen, Per Jensen, Malene Berthelsen, Jørgen
Damgaard, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra: Tina Backmann
Åbent møde kl. 19-20
Besøg af Mikael Skensved, Nobelis Leg, med model af vikingeskib, som i stor størrelse ønskes
placeret på det grønne område ved Hyde Park.
Nobelis fremsender tilbud m.m.
Forslag fremsendt til det åbne møde fra en borger med forslag om, at Lokalrådet giver en
erkendtlighed til borgere, der yder en indsats ud over det sædvanlige, til glæde og gavn for
medborgere.
Enighed om, at sådanne tilfælde vil gælde for Jens Kristensen, der dagligt samler affald og sørger
for forskønnelse af vores by og Troels Grøftehauge, der ”åbner” sin grusgravs-sø på Åvej til stor
glæde for byens mange badeglade børn og voksne.
De vil få overrakt en gave-kurv med stor tak for deres indsats.

1. Godkendelse af referat
Godkendt, men med bemærkning om, at referatet ønskes udsendt som PDF fil fremover.
Taget til efterretning.
2. Orientering / Opfølgning
Trafik
Trafikafdelingen orienterede på et møde på Husmandsstedet om:
–
–
–

At pendlerpladsen ved motorvejsafkørslen bliver udvidet lidt, asfalteret og påmalet
parkeringsbåse.
At der forhandles med Vejdirektoratet om en løsning på problemet med kø-dannelse ved
motorvejstilkørsel Årslev.
At Supercykelstien er klar til indvielse. Det bliver fredag den 2. marts kl. 14.30.
Forvaltningen sørger for presse og forplejning. Vi sørger for opslag på Årslev Info og
Facebook. Alle er velkomne.

Borgerbudget
Udvalget kontakter den eneste ansøger direkte.
Velkomstseminar 27. januar 2018
Meget fint arrangement, hvor mange gode ideer blev udvekslet omkring det, at byde nye
borgere velkommen – og at fastholde disse i lokalområderne.
Vi afventer officielt referat fra kommunen.
Egnsmøde 15. januar 2018
Temaet var forsamlingshuse.
Problematikken omkring forsamlingshusenes tilstand, brug og bevaring er til drøftelse.
Per Jensen afholder møde med forsamlingshusene i vores område 19. februar.
Derefter møde med politikerne.

Infoskærme
Gruppen omkring etablering af infoskærme i byen arbejder videre. De henter erfaring fra
andre samfund, som også arbejder med infoskærme.

3. Vikingeskib
I henhold til besøget af Mikael fra Nobelis under det åbne møde, arbejdes der videre med at få et
vikingeskib fremstillet.
Lokalrådet har fået 10.000 kr. bevilget fra Landdistriktspuljen ”Slå i gang” til projektet og lægger
selv andre 10.000 kr. oveni.
Betegnelsen for skibet bliver ”landskabsinstallation”, da det ikke er et direkte legeredskab.
Helle Mølgaard, Natur og Landskab, kontaktes og orienteres.
4. Handleplaner
Lokalrådets handleplaner for 2018 færdiggøres senest 27. februar, hvor de fremlægges på Fynslands
årsmøde.
5. Godt seniorliv / naboskab
FMK deltager i et tværfagligt projekt: ”Sikkert seniorliv” - et samarbejde mellem tre kommuner
(Faaborg Midtfyn, Horsens og Thisted kommuner).
Lokalrådene anmodes om at deltage i samarbejdet sammen med andre frivillige og organisationer.
Det handler om at mindske antallet af ældre med depression.
Et stort emne i dette projekt er naboskab – godt naboskab.
Punktet er udsat til næste møde.
6. Årsmødet
Lokalrådets årsmøde afholdes torsdag den 5. april 2018, kl. 18, hvor vi starter med Pers
aspargessuppe.
Proceskonsulent for Landsbyklyngen ”Over Sø og Land”, Tarup Davinde, Maja Ørum, spørges om
at komme med et fagligt oplæg om området.
På valg i år er: Susanne Berner, Jesper Gravesen og Elsebeth Bjerregaard.

7. Eventuelt
De trafikale udfordringer på Gl. Byvej i Årslev tages op på næste møde med Trafikudvalget.
Ny dato for næste lokalrådsmøde: mandag den 12. marts 2018 kl. 19
Referent: Elsebeth

