Årsmøde – Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd - 27-03-2019 – kl. 18.00Placering: Husmandsstedet
Oplæg ved Richard Andersen – forebyggelses ekspert ved Bo Trygt:
Richard har en karriere som Politibethent bag sig.
Bolius og trygfonden står bag initiativet Bo Trygt – initiativet har den mission at skabe tryghed så borgere i
danmark ikke bekymrer sig om, om de skulle få indbrud.
På botrygt.dk kan man finde en masse information - man kan bestille en informationspakke eller et gratis
indbrudstjek.
For Faaborg-Midtfyn kommune kan siges, vi ligger nr. 19 på listen over kommuner med flest indbrud. Vi har
således mange indbrud. Samtidig er der desværre en lav opklaringsprocent i området.

Vigtige råd – det er vigtigt at boligen er sikret og der er aktiv nabohjælp.
•
•
•
•

Sikring af boligen (god moderne lås, evt. ekstra lås, sikring af terrassedøre, sikring af vinduer).
Begræns tyvens mulighed for at skjule sig (lad fx ikke hækken være højere end 160 cm, hav
belysning – evt. noget der tænder ved sensorer)
Snyd tyven til at tro du er hjemme (timere der tænder lys, tv mv.)
Aktiv Nabohjælp – det er ikke nok bare at have et klistermærke med nabohjælp – tal med
naboerne og vær enige om at i holder øje og hjælper hinanden.

Når du sikrer dit hus sikrer du også din nabo – tyve afskrækkes af at se huse der er sikrede og opgiver
hurtigt, de går derfor ikke ind til naboen men forlader området.

Årsmøde i.h.t vedtægterne:
Valg af dirigent:
Torsten Lundgren vælges som dirigent. Torsten konstaterer, at der er indkaldt til mødet i henhold til
vedtægterne.
Formandens beretning:
Se vedhæftede.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse:
Regnskabet er fremlagt og godkendt.
Indkomne punkter fra byens borgere:
Der er kommet et punkt vedrørende trafikale udfordringer:
Afvikling af trafik i området nu og i fremtiden. Med stigende antal indbyggere frygtes det at der bliver
trafikale problemer.

•
•
•
•
•

Tvivl omkring hvordan Bøgehøjvej skal forløbe. Forslag om at købe jorden ved siden af den gamle
direktørbolig ved Polymeren og inddrage den til vej mod indkøb og ibjergvej.
Flere deltagere tilkendegiver, at der er store udfordringer på de små veje i byen.
Susanne Berner fremhæver at vi som lokalråd ikke har noget mandat over for politikerne –
lokalrådet vil dog meget gerne gå videre med borgernes input.
Susanne Berner opfordrer ligeledes til at borgerne selv kontakter kommunen fx når skurvognen på
polymeren er bemandet.
Det foreslås om at lukke Gammel Byvej for indkørsel fra Svendborgvej – dette tager lokalrådet med
til næste møde med byplanlæggere.

Valg til bestyrelsen:
Der skal vælges 2 suppleanter og 2 medlemmer til bestyrelsen.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen – medlemmer vælges for 2 år
•

Malene Berthelsen og Per Jensen vælges som medlemmer

•

Anja Sørensen og Frits Rasmussen vælges som suppleanter

•

Jørgen Damgaard og Gert Jørgensen fortsætter som repræsentanter for henholdsvis Årslev
boldklub og SNIF

•

Genvalg af kassér Gert Jørgensen

•

Genvalg af revisorer Boje og Bente Mortensen

•

Genvalg af revisorsuppleant Lene Thomsen

•

Juletræerne var gode fordi, det gjorde det lettere at se chikanerne. Der ytres ønske fra flere
deltagere om at chikanerne bliver mere synlige.
Der spørges til flere skraldespande – lokalrådet har flere gange spurgt til dette, men fået nej fordi
det er kommunen der skal betale tømning. Vi har derfor en stor opgave i at opdrage til at tage
skrald med os hjem.
Der er affaldsindsamling den 31. marts kl. 10
Frits Rasmussen – invitation til møde om energi og varmeforsyning afholdt på polymeren. Det
undrer Frits at vi som lokalråd ikke deltog. Lokalrådet var dog ikke inviteret.
Formanden for lokalhistorisk arkiv – gjorde opmærksom på et orienteringsmøde omkring de
kommende planer for området ved teknisk udvalg for lokale formænd og repræsentanter for skole
og institutioner. Dette møde efterfølges af et borgermøde den 11. april.

Evt.

•

•
•
•

