
 

Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 29. august 2021 kl. 11.00 – 13.00 

Mødested: Hos Dorte og Erik  

Deltagere: Paul Dyekjær, Karsten Mengel, Dorte Søemod, Annelise Spangsgaard, Erik Haulund 

Mette Bro Jansen  

1. Opsamling siden sidst. Intet at bemærke 

 

2. Kaffehus ved Karsten  

Kaffehuset er næsten færdigt, dog er taget ikke helt færdiggjort. Dette forventes gjort inden for den 

nærmeste fremtid. Der er stor tilfredshed med de valgte materialer og huset. Der skal etableres en 

grill (gl. muret grill), som ”bor” hos Karsten til den bliver opsat. Det bliver Frank og Karsten, som 

tager sig af dette. Der skal plantes laurbærkirsebær buske på bagsiden af huset, dette iværksættes 

her i efteråret.  

3. Ansøgninger til forskønnelsesmidler ved Dorte  

I budget 2021 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til 

landsbyforskønnelse. 

 

Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre by forskønnelsesaktiviteter i landsbyerne og 

som ikke kræver medfinansiering.  

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 14. november 2013 kriterier for tildeling fra 

landsbyforskønnelsespuljen, som er: 

 

Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd 

·              Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen. 

·              Puljen skal fremme by- forskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i landsbyerne. 

·              Puljen for et år deles i minimum 2 ansøgningsrunder. 

  



 

I tillæg hertil besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. juni 2014, at ansøgninger til 

julebelysning fra landsbyer fremover bevilges fra Pulje til Landsbyforskønnelse op til et 

samlet beløb på 100.000 kr. 

 

Puljen fordeles således: 

·       100.000 kr. til julebelysning. 

·       250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. 

april. 

·       250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. 

september. 

 

Der indsendes følgende ansøgninger fra Tårup Landsbyråd til 1. oktober 2021.  

- Buske, blomsterløg og flis: 10.000 kr. 

- Målekit til måling af nattemørkets kvalitet: 3000 kr.  

 

Der er givet 15.000 kr. til udgivelse af Tårup bogen nr. 2. Midlerne er hentet fra Restmidler.  

 

4. Nyt fra kystdirektoratet omkring etablering af transportabel sauna ved Mette 

Mette har taget kontakt til Plan og Byg for at få Nyborg Kommune til at rykke for en afgørelse af 

dispensationsansøgningen. Endnu intet svar  

 

5. Indvielse af petanquebaner, bindebom og ny beplantning ved Mette 

Det var en dejlig dag med stor opbakning fra børn og voksne. Gode aktiviteter for børn bl.a. med 

ridning  og snobrødsbagning. Tak til de mange som havde bagt kage og til bestyrelsen for 

forsamlingshuset som sørgede for øl og vand udskænket fra frysehuset. Long John Coffee sørgede 



 

for, at vi alle fik dejlig kaffe. Følgende bidrag er modtaget med tak: Frørup Andelskasse: 2000 kr., 

LDU: 1600 kr., Aage Pedersen & Søn:   2000 kr.  

 

6. Sommerkoncert den 22. juli 2021 ved Kongshøj Strand  

Ole Warburg meddelte, at corona og de afledte retningslinjer samt den generelle usikkerhed 

omkring planlægningen gjorde, at arrangementet blev aflyst. På baggrund af ansøgning fra Tårup 

Landsbyråd tildelte Kultur- og Fritidsudvalget 10.000 kr. til arrangementet. Desværre måtte vi sige 

nej tak til pengene.  

 

 

7. Den nuværende Udviklingsplan for Tårup 2019 – opsamling og planlægning af kommende 

projekter ved Paul  

Den nuværende udviklingsplan blev husstandsomdelt 2020 i et forsøg på, at byens borgere har 

kendskab til udviklingsplanen. Ved gennemgang af udviklingsplanen bliver det tydeligt, at dele af 

udviklingsplanen allerede trænger til en opdatering. Hensigten med nærværende gennemgang er, at 

se på om der er områder, som Tårup Landsbyråd skal arbejde videre med.  

Af punktet Bosætning side 7 fremgår det, at der skal arbejdes for genetablering af 

landsbypedelordningen i samarbejde med de øvrige landsbyer. Der er som bekendt etableret en 

”pedelordning” jævnfør Nyborg Kommune, hvilket betyder, at der er to navngivne personer, som 

tager hånd om vores områder. Se referatet fra 18. april 2021 for mere info 

https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/referater/2021/04182021-

referat-landsbyraad.pdf 

Vi mener, at det er en tilsnigelse at kalde ordningen for en landsbypedelordning, idet den 

nuværende ordning på ingen måde kan sammenlignes med den tidligere ordning. Derfor er det 

misvisende at anvende begrebet pedelordning. Det er derfor fortsat nødvendigt at kæmpe for 

https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/referater/2021/04182021-referat-landsbyraad.pdf
https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/referater/2021/04182021-referat-landsbyraad.pdf


 

etablering af den ”gl.” pedelordning. https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-

landsbyraadet/landsbyradets-resultater/pedel 

 

Min Landsby App bidrager ikke efter hensigten. Faktisk bliver den ikke anvendt, ligesom 

rutegeneratoren ikke er i drift. Tårup Landsbyråd ser derfor ikke længere et potentiale i fortsat 

udvikling af Min Landsby app. Dette synspunkt vil blive fremført på et kommende FLR møde i 

efteråret.  

Af punktet Trafik side 8 fremgår det, at Tårup Landsbyråd skal arbejde for, at der etableres et 

venstresvingsspor ved krydset Svendborg Landevej/ Langæblevej/ Holsmosevej. Vi beslutter, at 

nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af Erik Haulund plus andre interesserede. Arbejdet 

annonceres på Tårup Portalen.  

Af punktet Grønne områder i Tårup side 10 fremgår det, at området mellem forsamlingshuset og 

arealet ”Under Egen” kan gøres mere tilgængeligt ved hjælp af fliser. Der har været faldulykker 

med brud til følge. Dette arbejde skal iværksættes, før vi går i gang med den nye forårssæson 2022.  

Videre beskrives, at biblioteket, der i dag findes i kælderen under forsamlingshuset, evt. kunne 

flyttes til frysehuset. Der er allerede en igangværende dialog mellem bestyrelsen for 

forsamlingshuset og Tårup Landsbyråd omkring fremtidige ideer til anvendelse af frysehuset. Et 

arbejde, som fortsætter. Se referatet fra den 18. november 2020 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-landsbyraadet/referater-fra-

landsbyradets-moder 

Punktet Sundhed og hjertestarter side 13 gav anledning til et ønske om øget synlighed af, hvor de 7 

hjertestartere, som findes i vores område, er placeret. Dette bliver dog synligt på Tårup Portalen på 

følgende link https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/tarup/service/hjertestartere 

I tillæg ønskes et nyt arrangement for byens borgere, så det igen bliver muligt at få viden om og 

lære at bruge vores hjertestartere. Arne Nielsen, som er kontaktpersonen for Tårup gruppen 

kontaktes for at drøfte ovenstående.  

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-landsbyraadet/landsbyradets-resultater/pedel
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-landsbyraadet/landsbyradets-resultater/pedel
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-landsbyraadet/referater-fra-landsbyradets-moder
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/taarup-landsbyraadet/referater-fra-landsbyradets-moder
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/tarup/service/hjertestartere


 

 

Frirumsprofil – en diskussion af gældende lovgivning på området –

http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds%20specifikke%20dokumenter/BILAG-LDV-

DRI-7-11_Elementbeskrivelse-FRITRUMSBESKAERING-03042012.pdf 

Se linket for en udmærket figur 1, som synliggør afstandskravene.  

 

8. Henvendelser til Landsbyrådet 

På baggrund af henvendelse fra Frørup Landsbyråd ved Inger Mecklenburg er der nedsat en gruppe, 

som arbejder for etablering af en cykelsti fra Frørup til Nyborg. Fra Tårup deltager Frank Hjorthaab 

og Kaj Nordhl. Vi afventer nyt fra gruppen.  

Michael Gertsen har forespurgt, hvordan Tårup Landsbyråd oplever den nye pedelordning. Tårup 

landsbyråd er ikke tilfredse med at ordningen har fået betegnelsen Pedelordning, idet den ikke kan 

sammenlignes med den oprindelige pedelordning. Der er en oplevelse af at driftplanen ikke følges, 

og at opgaverne løses mangelfuldt. Fortsat ønske om, at der foretages en ny udlicitering, så 

opgaverne kan løses tilfredsstillende.  

Formand for Forsamlingshuset Hanne Dahl har foreslået et samarbejde omkring aktiviteter i 2022. 

Tårup Landsbyråd er glade for henvendelsen og siger ja tak til et øget samarbejde. Der afholdes 

møde i januar 2022.  

Formand for Forsamlingshuset Hanne Dahl har forespurgt , om der er nyt omkring eventuelle 

flytteplaner for biblioteket. Tårup Landsbyråd har bl.a. tidligere foreslået, at efter en restaurering af 

frysehuset, at flytte biblioteket til frysehuset. Tårup Landsbyråd ser frem til at fortsætte drøftelserne 

om, hvordan vi kan komme videre med at gøre frysehuset til et fælles gode for byens borgere – 

uden at det bliver en konkurrent til forsamlingshuset aktiviteter.  

http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds%20specifikke%20dokumenter/BILAG-LDV-DRI-7-11_Elementbeskrivelse-FRITRUMSBESKAERING-03042012.pdf
http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds%20specifikke%20dokumenter/BILAG-LDV-DRI-7-11_Elementbeskrivelse-FRITRUMSBESKAERING-03042012.pdf


 

Menighedsrådet har spurgt om et fælles arrangement den 26. november kl. 16.00 med tænding af 

juletræ, juleandagt, gløgg og æbleskiver. En super ide, som vi gerne indgår i. Det bliver Marianne 

Ewertz og Dorte Søemod, som står for planlægningen af arrangementet.  

 

9. Nye byskilte ved Paul 

Tårup har nu fået opsat to byporte ved indkørslen til Tårup på Kirke Alle´.  

Paul foreslår, at der skal ansøges om yderligere to byporte til placering på Kajbjergvej, 

hvilket giver anledning til diskussion. Der er uenighed i Landsbyrådet om dette. Er det 

fysisk muligt? Erik og Karsten ser på sagen før næste møde.  

 

10. Gl. Ørbæk arrangement ved Dorte 

Det bliver Dorte og Paul, som repræsenterer Tårup Landsbyråd. 

 

11. FLR møde med generalforsamling den 23. september 2021 

Det bliver Annelise og Mette som repræsenterer Tårup Landsbyråd.  

 

12. Intet 

 

13. næste møde  

Søndag den 31. oktober kl. 10.00 – 12.00 hos Birgitte 

 

 

 


