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TÅRUP LANDSBYRÅD  
REFERAT  

Dato: 7. juni 2020 
Tid: 10.30   
Mødeleder: Mette Bro Jansen  
Mødested: Under Egen  

Deltagende medlemmer af landsbyrådet:  

Annelise Spangsgaard, Erik Haulund, Frank Hjorthåb, Birgittes Cordes og Mette Bro 
Jansen  

 Punkt Ejer 

 Velkomst Mette  

 

Opfølgning og henvendelser:  
 
Hvordan går det med trykningen af vores Udviklingsplan ved Paul.  
 
Det er planen, at de skal printes snarest. Sidste nyt var, at de  
manglede printerpapir i det korrekte format. Det er fortsat planen, 
at Paul får et trykt eksemplar til gennemsyn før den endelige 
trykning. 
 
 
Spændende nyt fra diverse referater fra Nyborg Kommune ved 
Dorte 
Dorte har fulgt op omkring muligheder for, at landsbyerne i Nyborg 
Kommune kan få bike stationer. Der er indgået en aftale om et 
møde med turistchef i Nyborg Kommune Sanne Hoffensetz 
Andresen. Dorte Søemod og Frank Hjorthåb deltager i mødet.  
 
Nyt fra LDU ved Dorte 
Den 15. juni behandler LDU vores ansøgninger om midler fra 
forskønnelsespuljen. Behandling i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 
bliver derfor først efter sommerferien.  
 
Visit Nyborg har henvendt sig for at høre, om vi har smukke steder i 
Tårup ved Mette 
 
Vi har indstillet Kongshøjen til at være et særligt smukt sted i 
Tårup. Neden for ses tekst af Annelise, som sendes til Visit Nyborg  
 
Kongshøjen 
I 1937 vedtog rigsdagen en ny naturfredningslov, denne 
bestemmer, at alle jordfaste fortidsminder er fredede, uden 
ejerens samtykke behøves at indhentes og uden at der gives 
erstatning. 
Denne høj som tidligere er beskrevet som ” Kongens høj ” er 
omfattet af denne lov. 
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 Punkt Ejer 
Højen inkl. jorden ved siden af er opkøbt til 
ejendommen ”Grøfteskov” i 1917. Det er udstykning fra Glorup 
kaldet Kongshøjsjorden. Det er efter den at gårdene ned mod 
stranden har navn. Området hed tidligere Kongshøj by. 
I 1920érne har nationalmuseet gravet i den, men fandt intet af 
værdi, det antages at der har været gravrøvere for århundreder 
tilbage. 
Højen menes at være en gammel Kongehøj med en boplads på 
jorden ved siden af.  
Der er i årenes løb dukket masser af flinteøkser og stene der er 
forarbejdet op på marken omkring højen. 
 
Vi beder Visit Nyborg tage billeder omkring og på højen. I tillæg 
ønsker vi etablering af et informationsskilt på højen ved siden af 
bænken. Dette ønske fremføres for Visit Nyborg ved indsendelse af 
teksten.  
 
Tårup Portalen havde i uge 23 en fin reportage fra stedet 
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/83
-aktuelt/1125-kongshojen 
 
Landsbyrådet vil ligeledes anbefale at køre/cykle ad Hagenborgvej 
til Tårup og nyde den utrolig smukke udsigt over markerne og 
Storebælt.  
 
Kongshøj Mølle blev også nævnt som et smukt sted, som vi kunne 
anbefale til Visit Nyborg. Mette tager kontakt til Lisbeth Larsen for 
at høre, om vi må anbefale Kongshøj Mølle.  
Inden referatet skulle skrives var der en artikel i Fyns Stiftstidende i 
uge 23 med titlen ”Ved Kongshøj Mølle er der historisk sus i søen”. 
Det fremgår af artiklen, at Kongshøj Mølle er blandt de 13 steder, 
som Visit Nyborg har udnævnt som særlig skønne naturoplevelser i 
Nyborg og opland.  
På sitet Visit Nyborg findes denne beskrivelse 
https://www.visitnyborg.dk/nyborg/planlaeg-din-tur/vandrerute-3-
kongshoej-moelle-gdk846996 
På den baggrund arbejder Landsbyrådet ikke videre med sagen.  
 
Henvendelse fra Inger Mechlenburg, Frørup Landsbyråd på 
baggrund af artikel i Fyns Stiftstidende ” Kunsten er røget i 
pulterkammeret” https://fyens.dk/artikel/kunsten-er-røget-i-
pulterkammeret. 
 
De to landsbyråd har sendt en henvendelse til Erik Rosengaard, 
Venstre og formand for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på 
muligheden af at låne en eller flere skulpturer til vores 
fællesarealer i Frørup og Tårup.  
Vi håber på et møde i nær fremtid med Erik Rosengaard for at 
drøfte muligheder for udlån af skulpturer.  

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1125-kongshojen
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1125-kongshojen
https://www.visitnyborg.dk/nyborg/planlaeg-din-tur/vandrerute-3-kongshoej-moelle-gdk846996
https://www.visitnyborg.dk/nyborg/planlaeg-din-tur/vandrerute-3-kongshoej-moelle-gdk846996
https://fyens.dk/artikel/kunsten-er-r%C3%B8get-i-pulterkammeret
https://fyens.dk/artikel/kunsten-er-r%C3%B8get-i-pulterkammeret
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 Punkt Ejer 
Punktet gav anledning til mange gode diskussioner og spørgsmål 
som:  
Ønsker vi skulpturer på vores fælles areal? Tror at mange ikke 
ønsker at få skulpturer på vores fælles grønne områder.  
Hvor skal de stå? 
Hvordan kan vi evt. vælge mellem de mulige skulpturer?  
 
Planen er nu, at vi afventer at høre nærmere fra Erik Rosengaard. 
                                                                     

 

Minlandsby app ved Annelise 

 

Appen skal være den hurtige tilgang til at få overblik over 

kommende arrangementer og aktiviteter i byen. Også ønskeligt, at 

rutegeneratoren kommer til at fungere.  

Annelise har ikke en løsning klar endnu, men der arbejdes på 

sagen.   

 

 

 

Tårup Portalen, revision af sitet om Landsbyrådet ved Mette 

 

Tårup Portalen ved Steen Jensen har i samarbejde med 

Landsbyrådet lavet en super flot revision af vores site, og han har 

taget gode billeder af rådets medlemmer. Det er ligeledes blevet 

lettere at finde Landsbyrådet på Tårup Portalen, ligesom det er 

blevet lettere at komme i kontakt med rådets medlemmer. En stor 

tak til Steen Jensen.  

 

 

Bike Friends – Sidste nyt ved Frank 
 
En Bike Friend kan tilbyde den cyklende at   

• Låne en cykelpumpe og lappegrej 

• Få mulighed for at fylde vanddunk 

• Kunne købe eller få viden om nærmeste salgssted af 

cykelkort  

• Få gratis adgang til toilet eller viden om nærmeste toilet  
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 Punkt Ejer 
Frank har endnu ikke skaffet flere bike friends i Tårup. Han tager 

kontakt til Tårup Portalen for at få lavet et opslag. Frank arbejder 

videre med at samle trådene.  

 

Logo for Landsbyrådet i Tårup ved Mette 
 
Annelise og Mette afholdt et møde omkring den videre ide med 

eget logo. Fik super god sparring af Anette Langholm. På den 

baggrund kom følgende opslag på Tårup Portalen  

 
Vil du hjælpe?      Landsbyrådet i Tårup vil gerne have eget logo 

Logoet, som Landsbyrådet ønsker, skal have Egetræet som motiv - en stiliseret 
udgave af Under Egen. 

Vi håber, at mange af jer som bor i Tårup/Frørup kunne have lyst at komme med 
jeres fortolkning af Egetræet, noget som får os til at tænke på det store egetræ 
oppe ved under Egen. Du får frie hænder og valg af materialer til at skabe din 
fortolkning. Det kan være alt fra frihåndstegning, computertegnet grafik, maleri, 
børnetegning, collage, en skulptur som vi kan affotografere. Det eneste krav er, 
at det skal kunne bruges som et logo, og derfor muligt at bruge i en lille størrelse. 

Vi får faglig sparring og støtte af Anette Langholm fra Tinga Tango i hele 
processen. Vi forestiller os, at vi senest den 15. juni modtager dit forslag til, 
hvordan vores logo kan komme til at se ud. 

Når vi har modtaget dit forslag, vil Landsbyrådet gennemgå forslagene i et 
samarbejde med Anette Langholm. Den videre proces vil forløbe i et samarbejde 
med dig/jer, som har afleveret det udvalgte forslag. 

Jeres forslag skal afleveres til Mette Bro Jansen, Hørageren 1 eller sendes på 
mail: mette.bro.jansen@hotmail.dk senest den 15. juni medmindre andet er 
aftalt. 

Har I spørgsmål er I altid velkomne til at ringe (23347401), skrive eller komme 
forbi. 

 På Landsbyrådets vegne  

Mette Bro Jansen  

Vi glæder os til at se, hvor mange som ønsker at være med til at 
skabe et logo til Landsbyrådet.  
 

 

 

Nyt om Skeltoftestien ved Karsten  
 
Punktet var til drøftelse den 4. marts 2020.  
Karsten følger op med Nyborg Kommune, Park og Vej for at høre, 
hvordan det går med produktion af infoskilt til stien.  
 
 

 

mailto:mette.bro.jansen@hotmail.dk
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 Punkt Ejer 

 

Shelters ved Kongshøj Strand Camping ved Annelise   
 
Processen skrider fremad. Se gerne indlæg på Tårup Portalen i uge 
23 Stenbiderne på Kongshøj strand  
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/op
slag1/83-aktuelt/1124-stenbiderne-pa-kongshoj-strand 
 
I uge 26 skulle stenbiderne komme jævnfør planen.  
Annelise følger op med PR og info om de nye shelters, når de er 
etableret.                         

 

 

 

Flag og flagstænger ved Paul  
 
Grundlovsdag den 5. juni blev der for første gang flaget med 
Flaghejserlaugets nye flag ved de fire indfaldsveje til Tårup by ved  
 

1. Kirkealle- Bækvej – Opgaven klares af Troels Damgaard Juel 
2. Åvej – Brandgaden – mangler mand til posten  
3. Brandgaden – opgaven klares af Michael Gertsen  
4. Krydset Kajbjergvej/Lersey allé – mangler mand til posten 

 
 
Stor tak til Troels Damgaard Juel og Michael Gertsen for at have 
indvilliget i a stå for flagstængerne ved Kirkealle- Bækvej og 
Brandgaden.  
 
Det så meget flot ud 
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/83
-aktuelt/1126-tarup-flager-pa-grundlovsdag 
 
Flagstænger og flag kommer til at koste godt 18.000 kr. 
Økonomien hænger lige sammen på baggrund af de 13.800 kr., 
som Landsbyrådet søgte i samarbejde med Flaghejserlauget fra 
forskønnelsespuljen og hertil skal regnes de godt 5000 kr., som 
blev overskuddet fra vores Dannebrogsfest i 2019.  
 
Grethe Dyekjær har været så venlig at sy beskyttelsesposer til de 8 
flag, så de bliver beskyttet på bedste vis ved opmagasineringen.  
 

 

 

Kaffehus og petanquebaner ved Karsten  
 
Der er givet tilladelse til at vi kan påbegynde 
petanquebaneprojektet på den nordvestlige del af fællesarealet. 
Karsten er i gang med at få de sidste aftaler i hus, og det påregnes, 
at vi gennemfører baneprojektet i juni 2020. Kaffehus bliver 2. del 
af projektet, som sættes i gang, når 1. del af projektet er i hus.  
 
Vi afventer nyt fra Karsten 
 

 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/opslag1/83-aktuelt/1124-stenbiderne-pa-kongshoj-strand
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/opslag1/83-aktuelt/1124-stenbiderne-pa-kongshoj-strand
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1126-tarup-flager-pa-grundlovsdag
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1126-tarup-flager-pa-grundlovsdag
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 Punkt Ejer 

 

Nye gardiner til grillhytten ved Mette 
 
På baggrund af henvendelse fra nogle af byens kvinder, skal der 
opsættes nye vindbeskyttende gardiner i grillhytten. De er 
nedslidte. Karsten har købt materialerne. Vi vil forsøge at få opsat 
gardinerne her i juni måned.  
 
I tillæg blev der ønsket mere læ i hytten – det er særligt fra 
bagsiden af hytten, som vender mod Pernille og Jørn Albertus, at 
det trækker.  
Det blev besluttet, at vi til efteråret sørger for, at der bliver lavet en 
beplantning, som kan give læ og som kan beskæres efter behov.  
 
 

 

 

EVT. 
Kort drøftelse af om vores hjerteløbersystem fungerer i Tårup? Er 
der et tilstrækkeligt antal løbere mv.?  
Mette skriver til Arne Nielsen for at bede om, at der kommer en 
opdatering på Tårup Portalen.  
 

 

 
Dato for nyt møde bliver søndag den 7. juli kl. 10.30 hos Frank.  
 
 

 

 


	Deltagende medlemmer af landsbyrådet:

