
Referat af Landsbyrådsmøde torsdag d. 9. nov. kl. 17.30.  
Tilstede: Benny, Anne, Lene, Jannik og Inger.  
Fraværende: Jeanette og Ivan 
 
1)      Vi drøftede muligheden for at søge penge til at etablere en minigolfbane på Frørupgaard. Det     
kan anskaffes som kasser, man kan sætte om foråret og tage ind om efteråret. Et fuldt udbygget 
sæt med 18 huller koster ca. 45.000 kr. Jannik lægger forslaget på Landsbyrådets Facebookside og 
forhører sig om interessen blandt Frørupborgerne.  
 
2)      Vi drøftede hvorvidt vi skal fjerne pælene omkring rønnebærtræerne og frugttræerne på 
Frørupgaard. Pælene på Frørupgaard kan fint fjernes, da kronen på træerne er så store, at 
plæneklipperen ikke påkører stammen. Pælene omkring rønnebærtræerne kan blive stående lidt 
endnu, da de forhindrer kommunens store plæneklippere i at påkøre og beskadige stammerne.  
 
3)      Frugttræerne på Frørupgaard skal beskæres. Anne og Lene tager sig af dette arbejde. Hvis de   
kan fjerne pælene, så gør de det ved samme lejlighed.  
 
4)      Plan for midler til endnu en pilehytte og buske til dagplejernes legeplads. Anne bestiller 
buske og vi planter dem her i efteråret. Inger undersøger priser og størrelser for pilehytte. 
 
5)      I samarbejde med Menighedsrådet bliver der opsat et juletræ med lys, som skal tændes efter 
gudstjenesten d. 1. søndag i advent. Menighedsrådet tager sig af at opsætte træ og sætte 
lyskæder på. Landsbyrådet køber gløgg og pebernødder og serverer det i våbenhuset efter 
gudstjenesten i Frørup Kirke søndag d. 2. december kl. 10. Lene og Inger serverer gløgg. 
 
6)      Opsætning af juletræet ved den vestlige indgang til byen. Jannik og Dennis Pakula sætter 
træet op og påsætter lys. Inger søger Frørup Andelskasse om penge til træet. 
 
7)      Jannik opsætter de resterende 5 soldrevne lamper på stien ned til Branddammen i de 
kommende uger, således de kan give lys i de mørke måneder.  
 
8)      Der ligger en adskillige knækkede reflekspæle langs Frørupvej helt nede fra skolen og til 
Ørbæk. Inger skriver til Vej og Park og forhører, om de vil opsætte nye reflekspæle samt fjerne de 
knækkede.  
 
9)      Karsten Mengel vil hjælpe os med at beskære poppeltræerne langs Frørupvej samt udskifte 
dem, der er gået ud. Dette arbejde går vi i gang med inden jul.  
 


