
Referat fra møde i Landsbyrådet lørdag d. 9. maj. 2021 kl. 9.00.  
Til stede: Lene, Jeanette, Anne, Marie-Louise og Inger  
Fraværende: Ivan, Benny 

1) Lave en plan for etablering af hundeskov på Frørupgaard, tovholder Jannik.  

Beslutning: Hundeejere i byen ønsker et sted, hvor deres hunde kan lære at socialisere med 
andre hunde. Vi afventer svar fra Kommunen, om de vil støtte projektet med midler fra 
Landsbyforskønnelsespuljen.  

2) Lave en plan for etablering af insekthoteller, tovholder Marie-Louise. 

Beslutning: Vi har fået midler til projektet, og Marie-Louise vil sørge for at indkøbe og 
opsætte et ”insekthotel”. 

3) Kontakt med Nyborg Kommune om liste med opgaver i Frørup, tovholder Anne  

Beslutning: Samarbejdet med de to nye landsbypedeller i Gurli og Rebekka fungerer rigtig 
godt. De har udført de fleste af opgaverne på listen med faste og nye opgaver i at 
vedligeholde de offentlige arealer i Frørup. Fx kan nævnes nyt låg på anlægget v. 
Regissekilde, Flis på rosenbedene, plantet klematis på dagplejernes legeplads.  

5) Gennemgang af legepladsen på Frørupgaard, Ivan og Jeanette tovholder 

Beslutning: Finn har gennemgået legeredskabernes holdbarhed. Der skal udskiftes en 
træbjælke på et af legeredskaberne. Vi forhører os hos Frørup Savværk om opgaven. 

6) Byde nye tilflyttere velkommen, tovholder Marie-Louise 

Beslutning: Marie-Louise og Marianne Broe fra Forsamlingshusets bestyrelse byder nye 
tilflyttere velkomne med en flaske vin (sponsoreret af Frørup Vingaard) og et års 
medlemskab til Forsamlingshuset (sponsoreret af Bestyrelsen for Forsamlingshuset) samt 
informationer om området og områdets foreningsliv. Der blev truffet beslutning om, at det 
gælder huse inden for byskiltet, da det ellers bliver for omfattende at følge med i, hvem der 
flytter til.  

7) Planlægning af Sankt Hans på Frørupgaard 2021, tovholder Inger 

Beslutning: Vi satser på at fejre Sankt Hans aften på Frørupgaard. Yaris vil tænde og passe 
bålet, Martin Huus har takket ja til at holde båltalen, Jeanette laver snobrød, Inger køber 
vand og øl. Heksen fra sidste år kan bruges. 

8) Planen for græsslåning Frørupgaard og de tomme grunde, Jeanette tovholder 

Til orientering: Planen er gået fint op i år. Kun én uge mangler at blive afsat. René Jensen 
har sagt ja til fortsat at slå græsset på de tomme grunde.  

9) Landsbyrådet deltager i Fejringen af 100 året for Genforeningen.  



Beslutning: Landsbyrådet beder landsbypedellerne om at gøre området omkring 
Genforeningsstenen fin til dagen. Der bliver plantet en Genforeningsrose ved stenen, som 
Landsbypedellerne bedes passe godt på.  

10) Forslag om at få skolebussen til at køre den modsatte vej igennem Frørup, så den holder 
ved buskuret. For tiden står børnene og venter på bussen på den modsatte side af skuret, og 
det er uhensigtsmæssigt, fordi det ikke er tydeligt for børnene, hvor de skal opholde sig, for 
ikke at komme til at gå ud på vejen. Derudover står de ikke i læ, når det regner.  

Beslutning: Landsbyrådets retter henvendelse til Fynbus, Anne tovholder. 

Der er inden mødet indkommet adskillige forslag til emner, som Landsbyrådet kan drøfte. 
Det er dejligt, at der er så stor interesse for at forskønne, sikre og forbedre Frørup og 
omegn. Dog ligger nogle af opgaverne udenfor, hvad Landsbyrådet har kompetence til.   

11) Forslag fra en beboer om at oprette en bogbytteordning 

Beslutning: Enighed om at det var et godt forslag. Landsbyrådet drøftede det og kunne ikke 
umiddelbart pege på, hvor man kunne etablere et sådan sted, da det jo skal være indendørs. 
Vi henviser derfor til det lille Bibliotek, der er oprettet under Tårup Forsamlingshus.  

12) Forslag fra en beboer om at fortsætte poppeltræerne fra gl. lægehus ned til skolen 

Beslutning: Forslaget har tidligere været grundigt drøftet, da de første poppeltræer blev 
plantet, og forslaget blev droppet, da der på strækningen er flere områder med 
vejtræer/buske. Disse ville skulle fældes for at give plads til poppeltræerne. 

13) Forslag fra en beboer om at trafikken fra skolen og til Frørup kun er 60 km i timen  

Beslutning: Enighed om at det ikke er realistisk, da Frørupvej er en amtsvej. Forslaget 
mundede ud i, at vi blev enige om, at undersøge hvad status er med at få opsat byporte 
mhp. at få folk til at sænke farten, inden de kører ind i byen.  

14) Forslag om at tynde ud i beplantningen på Frørupgaard. 

Beslutning: Enighed om at det birketræerne omkring shelteret er blevet høje, og at der med 
fordel kan tyndes ud blandt disse træer samt de to birketræer ved urtehaven. Ligeledes kan 
piletræet beskæres. Landsbyrådet kan ikke påtage sig at udføre arbejdet, men andre 
beboere er velkomne til at udføre det i samråd med Jeanette. Det anbefales at lægge i hvert 
fald noget af træet som brænde til brug ved bålpladsen.  

15) Forslag om at etablere kælkebakke.  

Beslutning: God ide, men det overstiger Landsbyrådets kompetence.  

16) Opsætte infostander ved Valg-egen. 



Beslutning: God ide, men da det er et fredet område, mener vi ikke, at man må opsætte en 
stander. Landsbyrådet vil undersøge, om vi må påsætte en QR-kode, der linker til en 
beskrivelse af valg-egen og de tre mindesten. 

17) Kontakte kommunen angående ny belægning på visse strækninger af cykelstien fra 
Frørup og ned mod skolen.  

Beslutning: God ide. Landsbyrådet sender forespørgslen videre til de to byrådspolitikere 
valgt i Frørup, Per Jespersen og Martin Huus.  

18) Forslag om at indkøbe ny hjertestarter, da den gamle ikke længere virker.  

Til orientering: Landsbyrådet har en ansøgning inde ved Kommunen om en ny hjertestarter. 
Der er i Frørup to såkaldte hjerteløbere: Natasja Pakula og Ivan Hansen.  

Evt.  


