Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 10. oktober 2019 på Husmandsstedet
Tilstede: Susanne Berner, Malene Berthelsen, Per Jensen, Gert Jørgensen, Jørgen Damgaard, Frits
Rasmussen, Tina Backmann, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra: Anja Sørensen
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt
2. Orientering / Opfølgning
Tilbagemelding til borgere, der har henvendt sig vedrørende trafik
Lokalrådet har afholdt møde med ”Veje og Forsyning” 5. september omkring infrastrukturen
i Årslev / Sdr. Nærå.
På mødet blev det oplyst, at der arbejdes på en samlet løsning på infrastrukturen i hele byen
og at der i efteråret 2019 ansættes en projektleder, som skal have fokus på
veje/stier/forbindelser i byen bl.a. i samråd med borgerne.
Især borgere på Gl. Byvej har udtrykt bekymring om trafiksikkerheden der. Disse borgere
har fået svar om kommunens fremtidige planer og om, at de vil kunne henvende sig til den
nye projektleder.
Valgretsstenen – er den blevet malet?
Der er blevet ryddet op og ordnet omkring stenen og den bliver malet inden vinteren.
Velkomstmøde – godt besøgt
11 nye borgere i vores område var tilmeldt kommunens velkomstmøde i september. Stor
spørgelyst – fint arrangement.
Hyde Park og bænke på Åstien
Der afholdes møde med kommunen 7. november 2019 desangående.
Orientering vedrørende deltagelse i møde om råstofudvinding ved Ibjergvej
Lokalrådet var repræsenteret ved møde den 9. oktober med Enggårdsvejs Grundejerforening
om indsigelser omkring den forestående tilladelse til nye råstofudvindinger på områder
overfor Enggårdsvej. Bekymringerne går på støv og støj mange år frem. Lokalrådet støtter
op om foreningen.
Filmprojektet nærmer sig sin afslutning
Årbejdet med byfilmen om Årslev / Sdr. Nærå nærmer sig sin afslutning. Karl Jensen, Sdr.
Nærå, har ydet en meget stor indsats i dette arbejde. Dels med faglig viden og dels med
supplerende filmklip og billeder til filmen.
3.

Nyt fra Fynsland
Fynsland arbejder med en landsbyanalyse. 600.000 kr. er bevilget til projektet.
Det er en solskinshistorie, at kun 200 husstande i kommunen ikke kan få fibernet.
Der arbejdes på nye former for afholdelse af velkomstmøder for nye borgere i kommunen.
Der forsøges med kun èt årligt møde på to idrætscentre og på Polymeren en lørdag
formiddag med diverse aktiviteter.
Vi melder tilbage, at i vores område fungerer den nuværende form med to årlige møder fint.
Fynsland arbejder med FN's verdensmål.
Ny genbrugsplads skal etableres i Årslev.
Fælles annoncering om Borgerbudgettet 15. februar 2020. Ansøgningsfrist: 1. marts.

4. Er det en god idé af mødes fra 17-19 i stedet for 19-21 fremover af hensyn til andre
aftenarrangementer?
Vi forsøger med 17-19 til næste møde den 14. november.
5. Eventuelt
Tina Backmann ønsker at træde ud af Lokalrådet med øjeblikkelig varsel på grund af stort
arbejdspres. Taget til efterretning.
Klargøring af velkomstposer udsættes til næste møde.
Der er borgermøde mandag den 4. november kl. 19 på Polymeren om byfornyelsen.

Husk næste møde torsdag den 14. november kl. 17-19

