
Beslutningsreferat af møde i Frørup Landsbyråd d. 25.01.2018 kl. 19.00 
 
Til stede: Anne Pedersen, Jannik Pakula, Lene Østerlid, Ivan Hansen, Jeanette Hansen, Benny 
Petersen, Inger Mechlenburg  
Afbud. Stine Engelund,  
Referent: Inger Mechlenburg 
 
1) Drøftelse af projektideer at søge midler til hos Kommunens Landsbyforskønnelsespulje ved de 
næste to ansøgningsrunder. Vi blev enige om at søge om midler til 10 soldrevne lamper, der skal 
opstilles dels på stien ned til branddammen og dels på stien fra Sentvedvej op til dagplejernes 
legeplads. Inger skriver ansøgningerne. Jannik monterer lamperne. Derudover undersøger Anne priser 
på bord til det nye legehus på dagplejernes legeplads, som der muligvis også skal søges midler til. 
 
2) Vi har fået midler fra Landsbyforskønnelsespuljen til at plante 10 nye poppeltræer til erstatning for 
de træer, der er gået ud i alléen på Frørupvej, samt et rønnetræ på Højbovej, der er blevet påkørt af 
lastbil. Vi planlægger at plante træerne søndag d. 4. marts kl. 13. Vi får brug for nogle stærke mænd, 
som vil hjælpe med opgaven. Vi efterlyser frivillige hjælpere på Landsbyrådets Facebook-side. 
 
3) Plan for Sankt Hans aften 2018. Ivan står for at passe både det store og det lille bål. Jeanette laver 
dej til snobrød, Inger køber øl/sodavand, Jeanette spørger om en af dagplejerne vil lave en heks. 
Ligeledes forhører vi forsamlingshusets bestyrelse, om de ønsker at være medarrangører af aftenen 
og have mulighed for at sælge øl/sodavand og grillpølser. Vi forhører os, om en af de lokale politikere 
vil holde båltalen.  
 
4) Drøftelse af Naturfredningsforeningens affaldsindsamling d. 22. april 2018. Enighed om, at der 
generelt ser pænere ud omkring Frørup end tidligere, og at der ligger mindre henkastet affald, end 
der tidligere har gjort. Lasndfsbyrådet deltager i affaldsindsamlingen igen, og vi efterlyser hjælpere på 
Landsbyrådets Facebook-side.  
 
5) Status for projekt med vægudsmykning af 4kløverskolen. Anne har sendt 5 fondsansøgninger afsted 
samt en ansøgning til Nyborg Kommune. 4kløverskolens ledelse er begejstrede for projektet, så vi 
håber på at få midler til at realisere projektet. 
  
6) Forslag til ny “ejer” af Landsbyrådets bistade samt tilbehør. Lene har ikke haft særlig stor held med 
at holde på bierne, og hun mener også, at bistadet står et forkert sted. Jannik overtager driften af 
bistadet og sørger for nye bier.  
 
7) Regler og kommunikation på landsbyrådets Facebook side. Der har nogle gange været en negativ 
tone og kommunikation på Landsbyrådets Facebook-side. Jeanette beskriver på siden, hvad formålet 
er med Landsbyrådets Facebook-side og opfordrer til positive og oplysende opslag. Det er meningen, 
at siden skal bidrage til at skabe landsbysammenhold og til at kunne få beskeder og information ud til 
på en hurtig måde.   



 
8) Benny er næsten færdig med at grave bykøkkenhaven på Frørupgaard. Han indkøber frø og sår 
køkkenhaven til med spændende grøntsager og urter igen til foråret. Formålet med bykøkkenhaven 
og med frugttræerne på Frørupgaard er, at det er hele byens køkkenhave og frugtplantage og at alle 
byens borgere må høste derfra. Benny mangler flis til at lægge under de to bord-bænke-sæt, der står 
tæt på køkkenhaven. Lene taler med den ny ejer af savværket, Thomas Rasmussen, om mulighed for 
at han sponsorerer flis til dette formål samt til at lægge omkring de 10 nye poppeltræer. 
 
9) Jeanette står for at koordinere den frivillige græsslåning turnusordning på Frørupgaard. Sidste år 
var ca. 10 personer tilmeldt ordningen, og at det fungerede rigtig godt. René Jensen sørger fortsat for 
at slå græsset på de tomme grunde. Der skal lyde en stor tak til René for indsatsen. Benzinudgifterne 
til græsslåningen dækker vi ved, at Landsbyrådet samler penge ind blandt landsbyens borgere hvert 
år til Sankt Hans aften. 
 
10) Evt. Ingen punkter 


