
Beslutningsreferat af møde i Frørup Landsbyråd d. 13.05.2015 kl. 19.30 
 
Til stede: Ivan Hansen, Jeanette Hansen, Katja Jensen, Lene Østerlid, Klavs Sørensen, Jannik Pakula, 
Inger Mechlenburg  
Afbud. Anne Pedersen, Stine Engelund 
Referent: Inger Mechlenburg 

 
1)   Der var enighed om, at messingpladen ”Årets Landsby” skal hænges op ved indgangen til Frørup 

Forsamlingshus, hvor flest ser pladen. Frørup Forsamlingshus har sagt ja til, at pladen hænger på 
Forsamlingshuset.  
  

2)   De 5000 kr, som fulgte med prisen som årets landsby, skal anvendes til at gøre naturlegepladsen 
færdig. 
  

3)   Planlægning af Skt. Hans arrangementet tirsdag d. 23. juni kl. 19.30: Ivan står for bålet og for at købe 
og medbringe kolde øl og sodavand, som vi sælger. Jeanette sørger for at der bliver lavet en heks 
samt for at lave snobrødsdej. Klavs siger velkommen og giver ordet til byrådsmedlem Martin Huus, 
som har sagt ja til at holde båltalen i år. Vi samler penge ind til benzin til plæneklipperen til at slå 
græsset på Frørupgaard og på de to grunde, hvor husene er blevet revet ned.  
  

4)   Status for græsslåning på Frørupgaard. På sidste møde besluttede vi, at der skal laves en turnusliste 
over folk, som gerne vil skiftes til at slå græsset på Frørupgaard samt på de to grunde, hvor de 
forfaldne huse er blevet revet ned. Jeanette har lavet en turnusordning, hvor der er 7 personer 
tilmeldt. Ordningen fungerer perfekt. 
  

5)   Status for indkøb af bistader støttet af Friluftsrådet. Lene har indkøbt bistade med bier samt slynge og 
tilbehør. Bistaden står hos Lene og Klavs.  
  

6)   Vi har fået midler fra byforskønnelsespuljen til at indkøbe to nye bord-bænkesæt til Frørupgaard. Finn 
fra Frørup Savværk har givet os et tilbud på nogle meget solide bord-bænkesæt. Vi skal have gravet 12 
huller til disse sæt, og vi planlagde, at der bliver en arbejdsdag lørdag d. 6. juni. Jeanette skriver et 
opslag og lægger det på vores Facebookside.  
 

7)  Foreløbig planlægning af julefrokost for Landsbyråd (og deres ægtefæller) i gl. Ørbæk Kommune. 
Frørup Landsbyråd skal arrangere julefrokosten i Frørup Forsamlingshus i november måned. Inger 
finder ud af, om Nyborg Kommunen betaler for leje af Forsamlingshuset samt hvor stort budgettet er 
til bespisning. Afhængig af budgettet vil Katja og Lene aftale, hvad menuen skal bestå af samt lave 
maden. Inger og Jeanette vil dække borde. Datoen for arrangementet blev ikke endelig aftalt, men det 
bliver sandsynligvis en tirsdag aften i november (d. 10., 17. eller 24. nov.).  
  

8)   Status for beplantning af den vestlige indgang til Frørup i efteråret 2015. Anne har udarbejdet en plan 
for beplantningen, som ligger til godkendelse hos kommunen. Der er søgt penge til projektet fra 



Landsbyforskønnelsespuljen. Landsbypedellen kan plante buskene, mens træerne skal plantes ved en 
arbejdsdag. Som tidligere sørger Jannik for at grave hullerne til træerne, og vi rekrutterer folk fra byen 
til at hjælpe med beplantningen via opslag på Facebook og via opslag på Taarupportalen. Det blev 
besluttet, at vi søger midler til at købe tulipanløg, som vi kan lægge i græsset, således der er noget 
som blomstrer ved indgangen til byen i foråret.  

 
8) Status for naturlegepladsen på Frørupgaard. Legepladsen er ikke færdiggjort, da vi skal have 

undersøgt, om kommunens forsikring dækker, hvis man kommer til skade på legeredskaberne. Katja 
forhører sig hos Kommunen om dette.  

 
9) Orientering om projektet på Kongshøj Strand. Vi samarbejder med Tårup Landsbyråd om at søge om 

tilladelse og fondsmidler til at opføre sheltere til omklædning og saunashelter på Kongshøj Strand. 
Ligeledes er planen at opføre en helårsbadebro. Ansøgningen ligger hos Naturstyrelsen, som skal give 
dispensation til projektet. Vi ønsker at opføre arkitektonisk nyskabende sheltere, som er udviklet af 
Naturturisme I/S http://www.naturturisme.dk/620-19-bl%C3%A5-st%C3%B8ttepunkter.html Tårup 
Landsbyråd har fået 157.000 kr fra Friluftsrådet til projektet. 
 

10)  Eventuelt: Vi gennemførte Danmarks Naturfrednings årlige affaldsindsamling d. 19. april. Stine, Lene, 
Klavs og Inger deltog fra Landsbyrådet, og derudover deltog yderligere 3 personer fra byen. Der var 
enighed om, at vi næste år skal skabe mere opmærksomhed om arrangementet for at skaffe endnu 
flere hjælpere.  

 
 Webmaster Steen Jensen har tilbudt os at få vores egen side www.froerupby.dk på Taarupportalen. 

Det fungerer rigtig godt, og folk i Frørup er glade for at modtage nyhedsbrevet. Steen opdaterer siden 
hyppigt, og der er en kalender på siden, så man hurtigt kan få et overblik over, hvilke arrangementer 
der er i Frørup og Tårup i den kommende tid.    
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