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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 28. april 2022  
 

Mødested: Hos Paul 

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

Mette Bro Jansen  

 

1. Opsamling siden sidst. 

- Tårup Landsbyråd har på baggrund af henvendelse indstillet Henrik Krag til GF´s 

Ildsjælspris.  

- Karsten har beplantet med træer og buske ved kaffehusets endegavl  

 

2. Nyt om havefestival den 20. august. 

Afventer møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj, hvor ansøgning om 10.000 kr. til 

havefestival er indsendt. De 10.000 kr. er et bidrag til honorering af hovednavnet Rasmus Nøhr.  

 

3. Forskønnelsesmidler ansøgt 1. april ved Mette  

 

LDU har gennemgået alle ansøgninger. Der var ansøgninger for et samlet beløb på 657.000 kr. 

og det er muligt at uddele 250.000 kr. LDU har fulgt vanlig praksis og indstillet et antal 

ansøgninger til godkendelse af Nyborg Kommune. Fra Tårup blev der indstillet en ansøgning på 

skilte til Skeltoften og Vild med Tårup til en pris af 6000 kr. Nu afventes den kommunale 

proces og godkendelse af de Kommunen valgte projekter. Juletræsbelysningen for alle 

landsbyer 2022 er godkendt.  

 

4. Restmidler  

- Der er bevilliget 6.300 kr. til lydproduktion til havefestivallen den 20. august 



 

2 
 

- Der er bevilliget 5.175 kr. til reparation af gangbro fra græsareal til badebro ved Kongshøj 

Strand 

- Der blev ikke bevilliget fremstilling af brochure om Vild med Tårup. Denne udgift må 

dækkes af Tårup Landsbyråds rådighedsbeløb, hvilket der var enighed om at gøre.  

 

5. Jeres sogn – Jeres historie – Vores fælles kulturarv 

Et fint og godt arrangement den 28. april, som er godt beskrevet af Steen Jensen Møde den 28. 

april  

Der er udarbejdet en brochure om Tårup Sogn, som vil blive husstandsomdelt inden for de 

næste uger.   

 

6. Henvendelser til landsbyrådet  

Ingen  

 

7. Møde den 17. maj kl. 19.00 i Sulkendrup Mølle om bæredygtigt klima og om energibesparende 

projekter i landsbyerne.  

Grøn landsby, grøn varmeforsyning. 

Invitation til debatmøde på Sulkendrup Mølle, tirsdag den 17. maj kl. 19. 

Som lovet på årsmødet den 2. april var der et ønske om et udvidet møde vedr. Grøn landsby og 

grønvarmeforsyning i vores landdistrikter. 

Derfor inviteres alle landsbyer, også dem der måske i forvejen er, eller bliver dækket af fjernvarme og 

lignende, samt interesserede vedr. Grøn landsby, til dette debatmøde i samarbejde med Nyborg kommune 

og NFS. 

• Velkomst. 

• Grøn Landsby – en kort introduktion ved Mogens Michael Møller, Fagchef Bæredygtig 

Udvikling, Nyborg kommune (inkl. Introduktion til grøn varmeforsyning) 

• Hvordan får vi den bedste, grønne varmeforsyning i landsbyerne? V. Jimmy Jørgensen, NFS, Per 
Jürgensen og Mogens Michael Møller, Nyborg kommune. 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/1426-en-af-fyns-storste-landsbyer?catid=83:aktuelt&Itemid=1239
https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/1426-en-af-fyns-storste-landsbyer?catid=83:aktuelt&Itemid=1239
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• Debat. 

• Næste skridt. 
 

Af pladsmæssige årsager er indbydelsen rettet mod kontaktpersoner samt 1-2 ekstra personer fra samme 

landsby. 

I samme forbindelse vil der være tilmelding til stefan.wilkens@skellerupnet.dk senest torsdag den 12. maj 

med angivelse af landsby samt antal deltagere. 

Der vil være et lettere traktement med øl og vand. 

Der lægges op til et spændende arrangement med en god debat. 

Vel mødt. 

 

Med venlig hilsen 

LDU 

 

Invitationen er også lagt på Tårup Portalen.  

 

8. Opsamling efter Årsmødet den 2. april 2022 

Fokus for drøftelsen var etablering af de kommende arbejdsgrupper i LDU regi på baggrund af 

ideer fremkommet på årsmødet. Tårup ønsker repræsentation i følgende grupper, som vurderes 

at have stor interesse for byen.  

Byudvikling  Mette 

Landsbypedel  Karsten og Annelise 

Trafik Erik  

 

Andre arbejdsgrupper vil kunne have repræsentation af borgere fra byen, som måtte have 

interesse i at arbejde med et bestemt område. I referatet fra årsmødet den 2. april kan findes en 

oversigt over de områder, som der skal arbejdes videre med. Referat årsmødet den 2. april 2022 

 

mailto:stefan.wilkens@skellerupnet.dk
file:///C:/Users/mette/Downloads/Referat%20fra%20Aarsmoede%20den%202.%20april%202022%20i%20OErbaek%20Midtpunkt%20(1).pdf
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Tag gerne kontakt til Mette Bro Jansen, hvis du har særlig interesser, som vil gavne byen.  

 

9. Opsamling sauna – hvordan kommer vi videre 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.  

 

10. Evt. Intet  

 

11. Næste møde bliver den 28. august kl. 10.30 hos Dorte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


