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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 18. marts 2022  
 

Mødested: Hos Annelise 

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

Birgitte Cordes, Frank Hjorthaab og Mette Bro Jansen  

Opsamling efter møde mellem bestyrelsen i Tårup Forsamlingshus og Tårup Landsbyråd den 18. 
januar 2022.  

Tårup Landsbyråd har modtaget forsamlingshusets forslag til aftale om råderet over frysehuset til 
drøftelse på vores fællesmøde tirsdag 5. april 2022.  

Umiddelbart ønsker Tårup Landsbyråd ikke at ”overtage” frysehuset på disse betingelser. Det 
kræver en nærmere drøftelse.  

Siden mødet den 18. marts er det blevet besluttet, at  

” På baggrund af dokumentet ”Aftale om overdragelse af råderet over Frysehuset, Under Egen fra 
Tårup Forsamlingshuset til Tårup Landsbyråd” har Hanne Dahl og Mette Bro Jansen aftalt 
følgende: Der skal igangsættes en proces frem mod at Frysehuset bliver afhændet til Tårup 
Landsbyråd på næstkommende generalforsamling i Forsamlingshuset marts 2023. Processen 
igangsættes efter sommerferien, hvor konditionerne drøftes, de nødvendige kommunale tilladelser 
tilvejebringes og lejekontrakten tilrettes.  

Efter generalforsamlingen i Forsamlingshuset 2023 kan projektet Frysehus igangsættes med 
etablering af et laug, som refererer til Tårup Landsbyråd”.  

 

 

1. Forskønnelsesmidler ansøgt 1. september 2021 ved Dorte.  

Tårup har fået 3000 kr. til indkøb af målekit til måling af, hvor mørkt vi bor i Tårup. En gruppe 

etableret af Jesper W. Henriksen er optaget af fænomenet Dark Sky.  

Tårup har fået 10.000 kr. til indkøb af blomsterløg og træer  
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2. Nyt om saunaprojekt ved Annelise 

Det er ikke lykkes Annelise at få fat i jurist Michael Rasmussen for et svar eller råd. Annelise 

fortsætter bestræbelserne på at få et godt råd om evt. udarbejdelse af ny ansøgning med anden 

placering af den transportable sauna.  

 

3. Henvendelser til Tårup Landsbyråd 

Ingen henvendelser  

 

4. Nyt fra grupper Sikker venstresving ved Erik  

Første møde bliver afholdt den 16. februar 2022 hos Erik. Gruppen består af Maria Højbjerg 

Krogen, Jesper Faras, Kirsten og Erik Press og Erik Haulund. Mange gode muligheder blev drøftet. 

Der afholdes endnu et møde før sommerferien.  

 

5. Havefestival ved Birgitte 

En gruppe af beboere med Henrik Kragh som ankermand har skabt ideen om en havefestival lørdag 

den 20. august 2022 ved det grønne areal under Egen. En spændende ide, som Tårup Landsbyråd 

bifalder og landsbyrådet hjælper gerne med at lave ansøgninger om økonomisk støtte. Birgitte 

Cordes deltager i arbejdsgruppen.   

 

6. Nye medlemmer til Tårup Landsbyråd  

Frank Hjorthaab træder ud af Tårup Landsbyråd i forbindelse med fraflytning fra Tårup. I den 

forbindelse bliver der ledige pladser i Tårup Landsbyråd. Kunne du tænke dig at bliver en del af 

dette spændende arbejde i Tårup Landsbyråd, så tag kontakt til Mette Bro Jansen på tlf.: 23347401, 
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mette.bro.jansen@hotmail.dk eller kom forbi til en snak. Se også  

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

Vi glæder os til at byde nye som ”gamle” beboere i Tårup velkommen i Tårup Landsbyråd.  

 

7. Næste møde  

Vi afholder næste møde den 30. april kl. 10.00 hos Paul.  
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