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LDU Nyborg Kommunes Landsbyråd 
 

 
Referat fra forretningsudvalget for LDU mødet den 29. november 2022 

 fra kl. 19.00 til 21.45  
Bytoften 23, Skellerup, 5540 Ullerslev 

 
LDU  29. november 2022  Hos Stefan  

 
Ordstyrer: Stefan Wilkens Referent: Mette   
Fraværende: 
Kirsten Hebjørn og Solveig 
Hjelholt  

Tilstede:  
Stefan Holm Wilkens, Bernt 
Nielsen, Jeanette Wohlert, 
Lise Høgh og Mette Bro 
Jansen  
 

 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden og 
referat  

Dagsorden godkendt 
Referatet godkendt  

2. Nyt fra 
formanden 

Intet nyt at referere  
 

3. Nyt fra 
kassereren 

De forventede udbetalinger af restmidler og rådighedsbeløbene fra de 
enkelte landsbyer.  
Budgettet gennemgås ikke, der henvises til kassererens gennemgang på 
FLR mødet den 17. november 2022  
 
Se referatet på Tårupportalen 
 

4. Godkendelse af 
restmiddelansøg
ninger 

Godkendte 
Svinninge landsbyråd: 2000 kr. til slikposer  
Frørup landsbyråd: 2000 kr. til julefest i forsamlingshuset  
Svinninge landsbyråd: 3.300 kr. til beboere aften 2023 
Ellinge landsbyråd: 5.350 kr. fastelavnsfest 
 
Afslag: 
Skellerup landsbyråd: 9.700 til leje af forsamlingshuset. Bagudrettede 
arrangementer accepteres ikke. Derfor ingen tildeling.  
 
Ellinge landsbyråd: 22.350 kr. til festtelt.  
 
Aunslev landsbyråd: 22.875 til hjertestarter. Kan ikke bevilliges i år 2022. 
Anbefales at der ansøges igen til januar 2023 plus brug af egen 
rådighedsbeløb.  
 
Alle landsbyråd, som har fået afslag vil blive kontaktet af kasser Bernt 
Nielsen for en nærmere forklaring.  

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-landsbyraadet/landsbysamarbejde/referater-fra-faelles-landsbyradsmoder
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5. Evaluering af 
FLR mødet den 
17. november 
2022 

Desværre var der et mindre fremmøde. En skam. 
Flot oplæg fra Grøn omstillingsgruppe fra Nordenhuse.  
 
Fremadrettet er det vigtigt at være obs på eventuelle arbejdsgrupper – 
evt. lave aftale om at gruppen/erne får ordet på FLR møderne.  
 
Måske skal igen tale om listen med ønsker til igangsættelse af 
arbejdsgrupper udarbejdet på årsmødet? Hvem vil indgå i grupperne? 

6. Status vedr. 
hjemmesiden 
ved Lise og 
Jeanette 

Jeanette og Lise fremlægger mundtligt deres tanker og foreløbige 
arbejde. Det aftales, at udviklingen af sitet kommer til at ske i flere 
tempi og næste skridt er, at LDU modtager link til sitet, så vi kan teste 
og komme med ideer til det videre arbejde. LDU vil modtage linket 
ultimo december, så vi alle kan nå at forberede os til det næste LDU 
møde den 17. januar 2023 hos Kirsten.  
Spændende arbejde og LDU glæder sig til at se det foreløbige 
prøvesitet. 
Planen er, at sitet skal præsenteres på det næste FLR møde den 23. 
februar 2023.  
 
Det besluttes, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om, at 
udvikle et facebooksite.  

7.  Evaluering af 
administrations
puljen på 
baggrund af 
forespørgsel fra 
Anne Lysebjerg 

LDU indstiller, at det skal være uændret praksis. Status quo. Det 
fungerer perfekt.  
 
LDU er positiv overfor eventuelle ændringer af ansøgningsfrister til 
forskønnelsesmidler og julebelysning. Dette vil blive drøftet yderligere 
på et kommende møde i det nye år.  

8.  Planlægning af 
FLR møde den 
23. februar 
2023 

Der er valg til LDU på det kommende FLR møde. Stefan Holm 
Wilkens, Bernt Nielsen, Jeanette Wohlert og Mette Bro Jansen er på 
valg og alle er villige til at modtage genvalg.  
  
FLR den 23. februar 2023 afholdes i Skellerup. Stefan har sikret, at 
forsamlingshuset er ledigt.  
 
Punkter til dagsordenen:  
Formandsberetningen ved Stefan  
Status på regnskabet for 2022 ved Bernt 
Valg til LDU ved Solveig  
Præsentation af det nye site ved Lise  
Hvordan udarbejdes en byggetilladelse ved Jeanette  
Nyt fra landsbyerne og fra arbejdsgrupperne ved Mette  
EVT.  

9. EVT Intet 
 


