
Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd onsdag den 22. januar 2020 kl.  19 på 

Husmandsstedet 

 

Tilstede: Susanne Berner, Anja Sørensen, Malene Berthelsen, Jørgen Damgaard, Frits Rasmussen, 

Per Jensen, Elsebeth Bjerregaard 

Afbud fra Gert Jørgensen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Intet referat 

 

2. Orientering / Opfølgning 

 

Valgretsstenen 

Der er gang i projektet og stenen bliver malet, så snart vejret er til det. 

 

 Filmprojektet 

 Byfilmen omkring Årslev / Sdr. Nærå nærmer sig sin afslutning. Målet er, at den kan vises 

 på foreningens årsmøde 1. april 2020. 

 

 Bænkene 

 Lokalrådet har bestilt 9 bænke til opsætning langs Åstien. De oliebehandlede træbænke 

 sættes  op omkring 1. april 2020. De leveres af firmaet Guro Denmark, som også sørger for 

 skilte på bænkene  med teksten: Opstillet af Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd med støtte fra 

 Landdistriktspuljen. Fremstillet af Guro Denmark. 

 

 

3. Nyt fra Fynsland 

Fynsland har afholde tre møder omkring den nye Flextrafikordning, demens og ensomhed i 

samarbejde med Ældrerådet, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik og Miljø. 

Flextur træder i kraft 3. februar 2020 og afløser derned den gamle Teletaxordning. 

Flextur kører dig fra adresse til adresse. Alle kan bestille en Flextur (man skal ikke være visiteret). 

Du kan køre Flextur i hele Faaborg Midtfyn Kommune og også til en adresse i Assens, Svendborg, 

Nyborg og Kerteminde kommune. Turen kan bl.a. bestilles på Rejseplanen eller hos FynBus på tlf.: 

63112255. 

Se mere om priser o.a. på Kommunens hjemmeside: fmk.dk under Trafik, Transport og Vej: 

Bus og Telekørsel. 

Emnerne demens og ensomhed er stadig meget følsomme og tabubelagte. 

  

 Fynslands bestyrelse er blevet udvidet med med tre medlemmer – en repræsentant fra hver 

 egn. 

 For vores område skal ansøgninger til Borgerbudget 2020 indsendes til Lokalrådets 

 formand, Susanne Berner på mail: susberner@gmail.com, senest 15. februar 2020. 

 Efter godkendelse og afstemning bliver ”vinderne” offentliggjort senest 15. april 2020. 

 

 

4. Årsmødet i april 2020 

Det blev besluttet at uddele en folder, hvori der gøres opmærksom på¨Lokalrådets arbejde. 

Herunder opfording til at deltage i dette arbeje og til at deltage i årsmødet. 

Årsmødet berammes til onsdag den 1. april 2020 kl. 18. 

Planlægningen er i gang. 

 

mailto:susberner@gmail.com


 

5. Tilbagemelding til Fynsland vedr. årsværk til forsikring 

Vi indhenter flere oplysninger omkring de årsværk, der skal ”indberettes”, men gruppen ”Vi 

indsamler skrald”  -  gruppen, der opsætter og nedtager julebelysningen  og  flaglauget er oplagte. 

 

6. Eventuelt 

 Vi beder om nye ringe til det nye ringspil ved vikingeskibet. De først leverede duede ikke. 

 

 Næste møde: onsdag den 11. marts 2020 

 

 


