
Tårup landsbyråd møde d. 17.06.14 

Under Egen 
Punkt Dagsorden Referat, Karin 

1 Deltagere Dorte, Paul, Annelise, Kaj, Frank, Karsten, Birgitte og 
Karin 

2 Byen rundt Huse til salg, 
 Annelise ny mailadresse: spangsgaard1@gmail.com  

3 Projekter: 
Landsbypedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skærver til Abildhaven 
 
Cykelparkering 
 
 
 
 
 
Fondsøgning 
 
 
Stier i og omkring Tårup 

 
- Landsbypedel: Der er kun positive 

tilbagemeldinger fra alle 3 landsbyer (Tårup, 
Frørup og Kogsbølle). 
Vi skal have søgt om fastansættelse af 
Landsbypedellen pr. 1.01.15. 
Karsten har lavet et kort, hvor han har inddelt 
Nyborg kommunes landsbyer i 7 grupper. 
D.v.s . 7 Landsbypedeller, og sendt det til 
LDU. 
Der er planer for at Flemming (landsbypedel) 
skal indgå i et samarbejde med vejfolk fra 
Nyborg om at rengøre og male autoværn 

- Godkendelse af hvilke skærver der skal på 
stien i Abildhaven. 

- Frank og Kaj fremlage forslag til 
cykelparkering ved Svendborg Landevej. 
Projektet var udmærket. Der kom forslag til 
andre løsninger og placeringen. Kaj og Frank 
arbejder videre med projektet, og sender 
ansøgning til Forskønnelsespuljen. 

- Frank foreslog at der søges midler hos 
Davidsen. Udvalget ser på mulighederne. 
Annelise kontakter Inger (Frørup Landsbyråd) 

- Der etableres en ny sti til Tåruplunde fra 
Brandgaden 2 langs marken og ind i skoven 
Indgangen bliver samme sted som den 
tidligere sti gik ind. Der er lagt et kort på 
Taarupportalen. 
Vi skal have opdateret kortet over stier i og 
omkring Tårup. Birgitte, Annelise og Karin 
arbejder på sagen. 
Birgitte og Karin starter d. 1.07.14 kl.10 hos 
Karin. 

4 Økonomi - Vi har fået penge til 2 foredrag, som afholdes 
i samarbejde med Foredragsforeningen. 

- Der har været udg. til grillkul til 
fællesspisning. 

- Der er 4000,- kr. tilbage i kassen. 

mailto:spangsgaard1@gmail.com


5 Andre punkter: 
FLR. 
Poser til Hundestativerne 
 
Tilflyttere 
 
Stolper til basket 
 

 
- Der er FLR møde d. 9.09.14 i Frørup 
- Karsten kontakter Bettina (Nyborg Kommune) 

om flere poser. 
- En snak om hvordan vi byder tilflyttere 

velkommen til byen. 
- Vi har fået lov til at få stolperne som Sfo. 

Smørhullet havde ved den gamle inst.  
Karsten og Frank sørger for at få dem flyttet. 

6 Evt.  
7 Næste møde - Onsdag d. 13.08.14. kl. 18.00 hos Dorte 

 


