
Referat af møde i Lokalrådet for Årslev / Sdr. Nærå tirsdag den 19. marts 2019 på 
Husmandsstedet 
 
Tilstede: Susanne Berner, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Malene Berthelsen, 
Elsebeth Bjerregaard 
Afbud fra Tina Backmann 
 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt. (Tilføjelse af separat ”skriv” om aftalepunkter ønskes.) 
 

2. Orientering / Opfølgning 
Byværkstedet ved Polymeren 
Vi indhenter oplysninger om ”åbningstiderne” i Byværkstedet, så borgerne ved, hvornår de kan 
konsultere dette dialogforum omkring den nye bymidte. 
  
 Klatrenet 
 Det klatrenet, som Nobelis Leg vil forære til området ved vikinngeskibet, kommer 
 sandsynligvis ikke op p.g.a. kommunens manglende midler til vedligeholdelse/drift 
 fremover. 
 Vi arbejder på af få et ”kryds & bollespil” til området. 
 
 Lokalrådets folder 
 Tina Backmann har færdiggjort folderen om lokalrådet og får den trykt, så den kan uddeles 
 på årsmødet den 27. marts 2019. 
 
 Film om Årslev / Sdr. Nærå 
 Aftalen om en lille film om vores område er på plads og sendt til Nova Film, som står for 
 det praktiske og for at indhente midler til financieringen. 
 
 Ved Knud Bankesgyden 
 Majken Asserbo, Natur og Landskab, orienterede på et møde om de igangværende planer 
 omkring nyt / udvidet regnvandsbassin ved Knud Bankesgyden. 
 I forlængelse af arbejdet med bassinet påtænkes bl.a. en lille cykelbane, trædesten i vandet 
 mm. 
 Endvidere arbejdes der med at sætte stien langs Vindinge Å endnu mere i spil med 
 forskellige attraktive tiltag. 
 

3. Lokalrådets årsmøde 27. marts 2019 
Detaljerne for mødets afholdelse faldt på plads. Vi mødes kl. 17.30 til klargøring af suppe, kaffe 
mm. 
 

4. Regnskab 
Kassebeholdningen er i plus. Vi indhenter priser på træbænke til Åstien. 
 

5. Nyt fra Fynsland 
Der arbejdes på en stor undersøgelse omkring potientielle landsbyer i Faaborg Midtfyn Kommune 
og der arbejdes på mere samarbejde med kommunes ledelse. 
Den nationale affaldsindsamling den 30. marts 2019 kører på skinner. 
 
 
 



 
 
 

6. Eventuelt 
Lokalrådets Prøv-Selv Puljje: Husmandsstedet ansøger om 700 kr. til ”frisør-prøvehoveder” til en 
aktivitet for byens børn på Familie- og Kulturdagen 25. maj 2019. 
Det blev bevilget. 
 

7. Velkomstpakker 
7 poser til nye borgere blev pakket. 
 
 
Næste møde: Årsmødet onsdag den 27. marts kl. 17.30 


