
Referat  af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd onsdag den 19. ferbruar 2020 kl. 19 på 
Husmandsstedet 
 
Tilstede: Susanne Berner, Anja Sørensen, Malene Berthelsen, Jørgen Damgaard, Frits Rasmussen, 
Per Jensen , Gert Jørgensen,  Elsebeth Bjerregaard 
 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt. 
 
 

2. Orientering / Opfølgning 
  
 Byfilmen er færdig – skal vi bruge penge på markedsføring? 
 Filmen blev godkendt på mødet. Der søges om midler til markedsføring i Fynslands ”Slå-
 igang Pulje”. 
 
 Bænkene 
 Lokalrådets nye bænke bliver leveret omkring 1. april 2020. Kommunen er kommet med 
 forslag til steder langs Vindinge Å, hvor bænkene kan placeres. Vi mødes på Åstien næste 
 møde onsdag den 11. marts kl. 17 for at  finde de bedste steder til bænkene. 
 

3. Ansøgning fra ”Vi ta'r Skraldet” 
Der søges om 2.000 kr. fra ”Prøv Selv Puljen” til 40 veste med logo. Det blev bevilget. 
 

4. Årsmødet 1. april 2020 
Der er styr på regnskab og folder til uddeling. Folderen skulle gerne generere flere fremmødte til 
mødet og nye emner til bestyrelsen. Vi sender pressemeddelelse til MidtfynsPosten. 
 

5. Hvad tager vi med os fra Tøystrup-Seminaret? Er der ideer, der kan bruges her? 
Et af emnerne på Tøystrup var ”Stop Spild Lokalt”. Vi  lancerer ideen på Årsmødet med opfordring 
til danne en gruppe omkring dette. 
Et andet emne var ”Blomsterfrø-projektet”. - Forslag om et blomsterbælte langs Super Cykelstien 
langs Ibjergvej. 
 

6. Nyt fra Fynsland 
Der arbejdes med mange forskellige indsatsområder. - Ingen ansøgninger fra vores område til 
Borgerbudgettet 2020. - Der kommer et Egnsmøde i område Nord 30. april 2020. 
 

7. Handleplan for 2020 
Udsættes. 
 

8. Eventuelt 
Vi rykker (igen) for bedre reflekser på og omkring vejtræerne på Stationsvej . 
  
 Vi anmoder ligeledes om synliggørelse og navn på den nye projektleder for infrastrukturen i 
 Årslev / Sdr. Nærå.  Flere borgere har spurgt. 
  
 
 Næste møde: Onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.  Vi mødes på Åstien. 
  


