
Referat fra møde i Landsbyrådet tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 17.00.  
Til stede: Lene, Jannik, Anne, Jaris og Inger  
Fraværende: Ivan, Jeanette, Marie-Louise (Jaris var suppleant) 

1) Orientering om næste etape af etablering af hundeskov på Frørupgaard, tovholder Jannik.  

Beslutning: Ivan og Jeanette har sammen med en stor flok frivillige fået klippet/savet ned, 
så der nu kan opsættes et dyrehegn til en hundeskov på Frørupgaard. Vi skal muligvis have 
fjernet brombærkrattet vha. nogle store maskiner.  

Vi har bedt Karsten Mengel om hjælp til at opsætte dyrehegn for hundeskoven. Det bliver i 
første omgang en midlertidig låge, der kommer i, men senere kommer en klaplåge, der er 
skråtstillet og dermed automatisk lukker. Til sidst får vi lavet et skilt, der beskriver, til hvilket 
formål området må anvendes. 

Vi har indkøbt en ny kraftig buskrydder. Vi lægger op til, at brugerne af området selv skal slå 
skræpperne ned med buskrydderen.  

 

2) Orientering om status for etablering af en ca. 300 m lang trampesti langs hegnet fra Elvid 
til Præsteskoven, tovholder Marie-Louise. 

Beslutning: Ejerne af matr.nr. 1i og 17d Frørup by, Frørup - Finn og Marianne Eskelund 
Andersen har sagt ja til at lægge jord til at etablere en 1m bred sti langs matriklernes 
vestligste skel langs hegnet fra Elvid til Præsteskoven.  

Stien må ikke anvendes af motorkøretøjer (knallert mm), og der ikke må rides på stien. Det 
er aftalt, at Finn Andersen sørger for, at der bliver pløjet og jævnet ud langs hegnet til 
efteråret 2022. Herefter sørger Landsbyrådet for at så græs, så at stien vil være klar til at 
tage i brug til foråret 2023.  

Når stien er etableret, skal den afmærkes med pæle og skiltning, så det er klart, hvor stien 
går. Der skal være et skilt i hver ende af trampestien med teksten ”Sti til Præsteskoven. 
Motoriserede køretøjer og heste ikke tilladt” og tilsvarende ”Sti til Elvid. Motoriserede 
køretøjer og heste ikke tilladt”. 

 

3) Møde i Sulkendrup mølle d. 17. maj vedr. grøn omstilling, tovholder Anne  

Beslutning: Repræsentanter fra de forskellige landsbyråd i Nyborg kommune var 
tilstede. Fra Frørup Landsbyråd deltog Jannik Pakula og Anne Pedersen i mødet. Anne og 
Jannik orienterede om mødet, og vi nåede frem til Frørup Landsbyråds holdning til, hvad vi 
opfordrer til, at der skal ske i Frørup. Anne, Jannik og Jaris skriver tekst til Landsbyrådets FB 
side samt til en brochure med info om fjernvarme, som vil blive husstandsomdelt i Frørup i 
løbet af sommeren. Samtidig udfører vi en underskriftsindsamling for at få fjernvarmen til 
Frørup.   



4) Planlægning af Sankt Hans på Frørupgaard 2022, tovholder Inger 

Beslutning: Vi satser på at fejre Sankt Hans aften på Frørupgaard. Yaris vil tænde og passe 
bålet, Per Jespersen har takket ja til at holde båltalen, Marie-Louise laver dej til snobrød, 
Inger køber vand og øl og sørger for kopier af midsommervisen. Anne spørger skolen, om en 
af klasserne vil lave en heks. 

Evt.  


