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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 31. oktober 2021 kl. 10.00 – 
12.00 
 

Mødested: Hos Birgitte  

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

Mette Bro Jansen  

1. Opsamling siden sidst.  

- Møde Gl. Ørbæk Kommune ved Paul. Benny Petersen fik Landsbytræet. 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1340-velfortjent-

benny-fik-landsbytraeet  

- Tårup Landsbyråd havde indstillet Steen Jensen til modtagelse af landsbytræet for hans store 

og utrættelige arbejde med Tårup Portalen.  

- Møde Grønt Råd den 6. september 2021 – Karsten deltog ikke. Interesserede kan læse 

referatet på https://www.nyborg.dk/media/zzjmsgqr/groent-raad-moedereferat-06_09-2021-2.pdf  

Næste møde er den 22. november kl. 18.00 – 20.00  

- Annelise og Dorte deltog ved FLR ´generalforsamling den 23. september 2021. Der var valg 

til LDU. Resultat blev følgende: Formand Stefan Holm Wilkens genopstillede og blev 

genvalgt, LDU medlem Jeannette Wohlert fra Hjulby genopstillede og blev genvalgt, LDU 

medlem Bernt Nielsen fra Langtved genopstillede og blev genvalgt, LDU medlem Anette 

Lyholm fra Sulkendrup genopstillede ikke, Mette Bro Jansen fra Tårup blev valgt. LDU`s 

forretningsudvalg består således af: Formand: Stefan Wilkens for en to- årig periode. Øvrige 

medlemmer: Jeanette Wohlert (2 års periode), Mette Bro Jansen (2 års periode), Bernt 

Nielsen (2 års periode), Lone Jørgensen (på valg i 2022), Solveig Hjelholt (på valg i 2022), 

Kirsten Hebjørn (på valg i 2022). Hele referatet kan læses på dette link http://www.nyborg-

landsbyraad.dk/download.aspx?file=Referat%20-

%20generalforsamling%20%2023.%20September%202021%2C%20Hjulby%20Forsamlingshus.pdf 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1340-velfortjent-benny-fik-landsbytraeet
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/tarup/aktuelt/83-aktuelt/1340-velfortjent-benny-fik-landsbytraeet
https://www.nyborg.dk/media/zzjmsgqr/groent-raad-moedereferat-06_09-2021-2.pdf
http://www.nyborg-landsbyraad.dk/download.aspx?file=Referat%20-%20generalforsamling%20%2023.%20September%202021%2C%20Hjulby%20Forsamlingshus.pdf
http://www.nyborg-landsbyraad.dk/download.aspx?file=Referat%20-%20generalforsamling%20%2023.%20September%202021%2C%20Hjulby%20Forsamlingshus.pdf
http://www.nyborg-landsbyraad.dk/download.aspx?file=Referat%20-%20generalforsamling%20%2023.%20September%202021%2C%20Hjulby%20Forsamlingshus.pdf
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- Arne Nielsen kontaktperson for hjerteløberne, har meldt tilbage på Tårup Landsbyråds 

forespørgsel, at han vil arbejde på et offentligt hjertestartekursus i forsamlingshuset.  

- Kompan aktivitetsbane ønskes etableret på det grønne område i forlængelse af legepladsen 

og petanquebanerne. Hanne Dahl har stået i spidsen for en gruppe af borgere i byen, som 

består af Erik Byskov, Lisette Andersen og hendes søn Victor. De ønsker aktiviteter for de 

større børn. Der er sendt ansøgning til Albani fonden på hele beløbet.  

- På et møde den 22. september bliver Mette Bro Jansen nu kontaktperson for Tårup 

Landsbyråd i landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune. Tårup Landsbyråd takker Dorte 

Søemod for et stort og engageret arbejde i LDU http://www.nyborg-

landsbyraad.dk/default.aspx?id=m1s4 

- Den 28. september 2021 fik Tårup besøg af tre medarbejdere fra Østfyns Museer. De 

arbejder med kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer. 

Vi læste om besøget på Tårup Portalen: 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/83-

aktuelt/1337-fokus-pa-kulturarven-i-nyborg-kommunes-landdistrikter?Itemid=1239. Tårup 

Landsbyråd har for ½ år siden været i dialog med Nyborg Kommune, idet vi udtrykte et 

ønske om, at Morten Fischer Mortensen skulle deltage ved besøget i Tårup. Dette skete ikke, 

hvilket der kan være flere grunde til.  

- Møde den 27. september mellem Teknik og Miljøafdelingen og LDU repræsenteret ved 

Stefan Holm Wilkens m.fl. Se referatet på dette link 

https://www.nyborg.dk/media/zzjmsgqr/groent-raad-moedereferat-06_09-2021-2.pdf  

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 laurbærkirsebærbuske på bagsiden af huset, dette iværksættes her 

i efteråret.  

3. Ansøgning forskønnelsesmidler og restmidler  

http://www.nyborg-landsbyraad.dk/default.aspx?id=m1s4
http://www.nyborg-landsbyraad.dk/default.aspx?id=m1s4
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/83-aktuelt/1337-fokus-pa-kulturarven-i-nyborg-kommunes-landdistrikter?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/83-aktuelt/1337-fokus-pa-kulturarven-i-nyborg-kommunes-landdistrikter?Itemid=1239
https://www.nyborg.dk/media/zzjmsgqr/groent-raad-moedereferat-06_09-2021-2.pdf


 

3 
 

Intet at berette.  

 

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

Afslag fra Kystdirektoratet på opsætning af transportabel sauna i vintermånederne ved Kongshøj 

Strand inden for strandbeskyttelseslinjen. En stor skuffelse. Kongshøj badelaug er orienteret. 

Annelise vil tage kontakt til lauget for at taget stilling til evt. klage over afgørelsen.  

 

5. Nye byskilte ved Paul 

På FLR mødet blev der orienteret om, at Teknik- og Miljøafdelingen planlægger en 2. runde i forhold til 

byporte. Det er muligt at søge frem til den 16. januar 2022. Det blev besluttet at ansøge om to byporte til 

Kajbjergvej. Nyborg Kommune må vurdere, om der fysisk er plads til opsætning af byportene. Paul bliver 

tovholder på projektet.  

 

6. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. etablering af en cykelsti fra Frørup til Nyborg ved Frank 

Intet nyt at berette.  

 

7. Juletræstænding fredag den 26. november 2021 ved Dorte 

Arrangementet starter kl. 16. 00 med andagt i kirken. Efterfølgende vil der være gløgg og 

æbleskiver, som vi har tradition for. Marianne Ewertz fra Menighedsrådet sørger for at 

arrangementet bliver annonceret på Tårup Portalen.   

 

8. Henvendelser til Landsbyrådet 

• Henvendelse fra Hanne Dahl vedr. møde i det nye år. Der aftales datoforslag til et 

kommende møde. Mette drøfter det videre forløb med Hanne Dahl. 
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9. Sikker venstresvingsgruppe ved Erik 

Der har været annonceret efter interesserede til at indgå i gruppen på Tårup Portalen 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/83-aktuelt/1341-

trafiksikker-venstresvingsspor?Itemid=1239. Gruppen består af følgende personer: Maria Højbjerg 

Krogen, Jesper Faras, Kirsten Press og Erik Haulund. Der indkaldes til et møde medio november 

2021. Dejligt, at vi har fået en gruppe, som vil arbejde for etablering af et sikkert venstresving.  

 

10. Hike-projekt Fyn – et treårigt projekt, som blev igangsat juni 2021  

I henvendelsen fra Henrik Christoffersen-Thorsen fra VisitNyborg står bl.a. følgende om Hike-Fyn 

projektet: 

” …om at skabe en bæredygtig brug af naturen, så outdoor-(turismen) kan bidrage til vækst i den 
samlede turismeindsats på Fyn, herunder i hele Nyborg Kommune – også i dit lokalområde, også 
outdooroplevelser er til gavn for både lokale borgere og turister.  

Som du forhåbentlig har observeret med de mange cykelindsatser i BIKE-FYN-projektet, så sker 
der en kontinuerlig udvikling over årene. Det samme vil ske med HIKE-FYN-projektet, der skal 
sætte fokus på vandring, og også er et flerårigt projekt, hvor en lang række delindsatser skal være 
med til at forbedre mulighederne i Nyborg og på Fyn for at holde en outdoorferie. Projektet er 
formelt startet 1/6-2021 og løber i tre år. Projektet vil dog have som mål, at turister og borgere kan 
have gavn af projekterne i mange, mange år derefter også, da forbedret infrastruktur, faciliteter, 
skiltning og sammenhæng i stier og ruter ikke ophører. Ligeledes opnår vi et forbedret produkt, der 
forventes at opnå bedre gennemslagskraft når, det markedsføres. 

Undervejs i projektet vil der være forskellige faser og workshops. De er ikke alle relevante for alle, 
så med denne mail, undersøger vi blot, om du har en interesse i at blive involveret. Det kunne fx 
være i workshops om forretningsudvikling med henblik på at tiltrække outdoor-/vandrerturister, 
tilbyde service som overnatning eller forplejning til vandrere, udbyde pakkevandreoplevelser i 
Nyborg eller på Fyn, være vandreguide, foretage kvalitetstjek på stier og ruter eller andet i relation 
til vandring og outdooroplevelser i naturen. Her i starten af projektet er mulighederne mange, og vi 
kan forestille os mange forskellige typer af samarbejder. Undervejs i projektet vil vi tage fat i de 
relevante projektpartnere med henblik på konkrete afklaringer eller deltagelse i de relevante dele af 
projektet” citat slut.  

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/83-aktuelt/1341-trafiksikker-venstresvingsspor?Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/83-aktuelt/1341-trafiksikker-venstresvingsspor?Itemid=1239
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Projektet blev kort drøftet på mødet. Henrik Christoffersen-Thorsen fra VisitNyborg, som er 

tovholder på projektet, er inviteret til at komme til FLR mødet den 17. november. På den måde 

kommer vi alle til at høre om projektet og i fællesskab få gode ideer.  

11. Nyt fra LDU mødet den 25. oktober ved Mette 

Mette blev budt velkommen og inviteret ind i gruppen på bedste vis. Der var en evaluering af FLR 

mødet den 23. september. En stor del af mødet gik med at planlægge det kommende FLR møde.  

 

12. Hvem deltager i FLR mødet i Herrested den 17. november kl. 19.30? 

Mette deltager.  

 

13. Evt.  

Spor i landskabet: Dorte bringer op, at vi fortsat har et hængeparti med revision af brochuren – Spor 

i landskabet. Det aftales, at Karsten ser på brochuren og på baggrund af en gåtur melder eventuelle 

ændringer ind til Dorte.  

Vedligeholdelse af grønne områder: Karsten har set på de opgaver, der beskrives i det elektroniske 

kort udsendt fra Nyborg Kommune. Opgaver, som skal udføres efter retningslinjerne i Grøn 

driftsplan fra 2012 (Nyborg Kommune – Vej, Park og Natur, Drift og Vedligeholdelse af veje og 

grønne områder). Efter gennemgangen af det elektroniske kort, er der flere ting, der ikke er 

medtaget/placeret korrekt på det elektroniske kort. Karsten har sendt en liste til Vej, Park og Natur.  

Efter mødets afholdelse har vi den 1. november 2021 modtaget en svarmail fra Bettina Fisker. Hun 

svarer, at hun vil sørge for, at det elektroniske kort bliver opdateret med de fremførte mangler. Dog 

påpeges det, at ting, som er finansieret af landsbyforskønnelsespuljen ikke må medføre øget drift. 

Hvis dette er tilfældet så skal der tages tilsvarende drift ud af listen. Denne drøftelse vil Karsten 

indgå i.  
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14. Næste møde  

Vi afholder næste møde den 7. december kl. 18.00 – 21.00 hos Annelise. 
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