Dagsorden for møde i lokalråd
Mandag d. 13. juni 2022 kl.19 på Husmandsstedet.
Afbud fra Per.
1. Godkendelse af referat fra den 13. april.
•

Referat blev godkendt, og vil herefter blive lagt på
hjemmesiden.

2. Orientering/opfølgning
-

Lokalrådet har været medunderskriver på et høringssvar om lukning
af forskellige ruter i den kollektiv trafik i vores område, men der er
endnu ikke modtaget noget svar fra vores indsigelse.
•

•
-

Det store solcelleanlæg i Ore som lokalrådet også fik et indblik i, er
igen blevet droppet. Lokalrådet overvejede, hvordan dette punkt
skulle tages op, og om det overhovedet var noget for lokalrådet.
•

-

Ruterne som har været lukningstruet, er tilsyneladende blevet
reddet, hvilket er blevet konstateret igennem avisen, men
lokalrådet har som sagt endnu ikke hørt fra den indsendte
høringssvar.
Lokalrådet vil ved næste møde tage punktet op omkring
kollektiv trafik.

Lokalrådet foretager sig ikke yderligere omkring dette punkt på
grund af det udfald det fik.

Malene og Susanne deltog i workshoppen ”det gode bæredygtige liv”
•

Susanne og Malene var med til workshoppen. Det var alt i alt
godt. Der var dog for lidt tid i forhold til hvor mange grupper

man skulle igennem. Malene oplyste, at der kom mange gode
ting frem. Blandt andet at det ligeledes handlede om at spare
penge samt genbruge ting. Der kom et eksempel, at skolen f.eks.
kunne købe ting igennem den blå avis, i stedet for at der skulle
handles igennem grossister, hvor det kostede meget mere.
Der blev talt meget om genbrug af diverse ting, som ideer, hvor
byens håndværkere kunne stille overskuds materialer, som
byens borger kunne komme og tage med hjem.
Om aftenen kom der en dame fra en by i Jylland, hvor man
sammen havde skabt stort fællesskab/netværk. (Susanne kan du
ikke uddybe her??)
-

Sandkassen ved husmandsstedet
•

Susanne er gået videre med sandkassen, og det er aftalt med
Mona fra Husmandsstedet, at den flytter over til legepladsen
ved det grønne område. Malene bestiller Lars Bennetsen, som
flytter den og fylder nyt sand i.

•

Lokalrådet har fået mail omkring krolfbanen, hvor der står at
Frits har holdt møde den 26. april 2022 med Erik Møller. Der er
modtaget en tegning hvor den nye bane skal ligge. Frits Følger
op på at banen bliver etableret.

•

Frits har ringet til FFV, som oplyste at der skulle ske overløb når
det regnede kraftigt. Dette var en del af den konstruktion, som
var lavet. FFV oplyste at det ikke var lavet nogen underboringer
ved Fyrrevænget, og at de ikke kunne forstå denne påstand. Dog
havde FFV oplyst, at hvis der igen skete
overløb/oversvømmelse, så skulle der ringes til Miljøafdelingen,
idet der skal tages prøver.

3. Krolfbanen

4. Kloakvand Fyrrevænget

5. Pral af din by (Midtfyns posten)
Kommende mulige emner – Bibliotekets venner – gå fællesskabet
•
•

Der vil blive bragt indlæg i Midtfyns posten i næste uge, som er
skrevet af Tage Gissel. Tage har skrevet en lille klumme, der vil
omhandle by og tilhørende områder.
Kommende mulige emner til pral af din by: Bibliotekets venner
og gå fællesskabet.

6. Prøv selv pulje.
•

Lokalrådet har modtaget 2 ansøgninger om bevillinger til egne
projekter.

•

Den første ansøgning omhandler midler til etablering af en
spillecafe, som vil holde til huse oppe i Årslev Hallen. Her ville
man gerne søge om penge til indkøb af en masse brætspil.
Lokalrådet har besluttet at denne ansøgning vil blive
imødekommet, hvorfor ansøger vil modtage 1800 kr.
Den anden henvendelse er en person, der søger tilskud til
staffelier. Malene vil spørge mere ind til denne ansøgning, som
vil blive vendt ved næste møde.

•

Der kommer ikke mange henvendelser fra nye borgere som
gerne vil have en velkomstpakke. Det blev derfor besluttet at
lokalrådets velkomstpakker for eftertiden vil blive taget med ud
til velkomstmøderne. Der er pt. blevet uddelt 4 stk.

7. Velkomstpakker oversigt

8. Borgermøde mandag den 20. juni om de store anlægsprojekter kl. 18.30
Husmandsstedet, Trine kommer og fortæller.
•
9. Nyt fra Fynsland

10. Evt.

-

Lokalrådet vil gerne i samarbejde med kommunen lave flere
møder senere.

Klimadag var nogen med?
• Per var ikke til stede, hvorfor punktet udsættes.
Udstykning Møllehøj ved nogen noget om høring osv.
Der er møde på polymeren den 22. juni 2022. Lokalrådet deltager.
Fastlægge møder efter ferien
Den 11. august 2022 på husmandsstedet kl. 1900.
Den 5. september 2022 på husmandsstedet kl. 1900.
Den 11. oktober 2022 på husmandsstedet kl. 1900.
Den 21. november 2022 på husmandsstedet kl. 1900.

