Referat for Årslev/Sdr. Nærå lokalråd Årsmøde
30.03.2022.
1. Valg af dirigent:

• Jørgen Damgaard valgt til Dirigent. Jørgen oplyste at
Årsmødet er indkaldt via avis og Facebook.
• Ordet givet videre til Formanden, Malene Berthelsen.

2. Formandens beretning:

• Formanden gennemgik beretningen, enkelte punkter
nævnt herunder.
• Beretningen startede med at der i lokalrådet ikke
havde været den samme mødeaktivitet grundet
corona.
• Derudover havde det via Faaborg-Midtfyn Kommune
været muligt at søge en pulje, sund og omsorg, hvor
der kunne søges penge til en aktivitet for personer, der
under coronaen havde følt sig ensomme. Dette havde
ældreidrætten gjort igennem lokalrådet og fået 30.000
kr. beløbet var dog grundet Corona endnu ikke brugt.
• Der blev via kontakt til trafikafdelingen ved FaaborgMidtfyn Kommune holdt øje med chikaner og
tilhørende afmærkninger ligesom der var fokus på
Kirkevej. Der var dog nu en løsning på vej med Kirkevej,
som snart ville få vejafmærkningen tegnet op på ny.
• Der blev i beretningen også nævnt de nye
velkomstpakker, samt indholdet.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse:

• Kasserer, Ulla Thiel, gennemgik regnskabet, og der blev
udleveret kopier til mødedeltager. Der kom ikke nogen
spørgsmål til regnskabet.
• Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag:

• Der er ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg til bestyrelsen:

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:
• Susanne Berner modtog genvalg: Susanne Berner blev
genvalgt til posten.
• Per Jensen modtog genvalg: Per Jensen blev genvalgt
til posten.

Medlemmer for foreningerne:
• Martin Christensen er udpeget til Årslev/Sdr. Nærå
lokalråd af Årslev Forenings Fællesskab.
• Jørgen Damgaard er udpeget til Årslev/Sdr. Nærå
lokalråd af Aarslev Boldklub.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
• Elsebeth Bjerregaard modtog genvalg: Elsebeth
Bjerregaard genvalgt til posten.
• Gyntha Agger modtog genvalg: Gyntha Agger genvalgt
til posten.
7. Valg af revisor og revisor suppleant

• Torsten Lundgreen modtog genvalg: Torsten
Lundgreen genvalgt til posten.
• Michael Larsen modtog genvalg: Michael Larsen
genvalgt til posten.
• Erik Jensen, tlf. 20127346, valgt til revisor suppleant.

8. Evt.

• Der blev fra salen spurgt ind til crolfbanens videre
skæbne. Dette vil blive undersøgt af lokalrådet.
• Margit Thomsen, formanden fra lokalhistorisk forening
fortalte at Karl stadig filmede i byen, og at han har fået
en aftale med den nye entreprenør. Karl filmer for
lokalhistorisk forening. Margit spurgte om man havde
tænkt på at flytte sandkassen ved Husmandsstedet og
langs åen, idet der har været oversvømmet, og der
derved havde været vand i sandkassen. Vandet er ikke
rent. Margit fortalte om episoder fra Fyrrevænget,
hvor kloakvandet løb over. Man havde i 2021 foretaget
en underboring, hvilket formentlig vil gøre at der
kommer endnu mere kloakvand igennem Fyrrevænget
fra fremtidens forstad. Der havde været problemer
igennem rigtig lang tid.

• Per oplyste at der i landdistriktet vil komme et møde
med politikkerne, hvor man fik muligheden for at stille
spørgsmål til politikerne.
• Susanne fortalte om, at landdistriktskoordinatoren,
Jens Peter Jacobsen, vil forsøge at holde et møde
omkring bofællesskaber. Der har været konkrete
spørgsmål om bofællesskaber.

Jørgen sluttede herefter mødet af med ordene ”Tak for god ro og orden”.

