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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 6. februar 2022 kl. 10.00 – 12.00 
 

Mødested: Hos Karsten 

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

Birgitte Cordes og Mette Bro Jansen  

1. Opsamling siden sidst 

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

Landsbyråd. Et godt møde med gode mødepunkter og dejligt smørrebrød. Vi drøftede mulige fælles 

aktiviteter i Tårup i 2022 bl.a. en havefestival til august. Et andet punkt som blev drøftet var Tårup 

Landsbyråds ønske om, at frysehuset bliver udskilt fra Tårup Forsamlingshus. At frysehuset får eget 

”laug” og at det dermed bliver muligt at søge om midler til istandsættelse af frysehuset og dermed 

skabe mulighed for udvikling af aktiviteter for byens beboere – store som små. Drøftelsen tog 

udgangspunkt i en henvendelse sendt til hele bestyrelsen i Forsamlingshuset september 2020 

https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/referater/2020/11182020_refer

at_landsbyraad.pdf (se punkt 5, side 3).  

Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet bestyrelsen for Forsamlingshuset ønskede at drøfte 

sagen på et bestyrelsesmøde ultimo februar 2022.  

Der er aftalt et nyt møde den 5. april mellem bestyrelsen for Forsamlingshuset og Tårup 

Landsbyråd.  

2. Forskønnelsesmidler 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  

 

https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/referater/2020/11182020_referat_landsbyraad.pdf
https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/referater/2020/11182020_referat_landsbyraad.pdf
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3. Nyt om saunaprojekt ved Annelise 

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

strand bliver ikke anket. Annelise er i dialog med jurist Michael Rasmussen med henblik på at få 

Nyborg Kommune til at indgå i en dialog med Kystdirektoratet. Søge en afklaring af om der kunne 

findes en mere hensigtsmæssig placering til den transportable sauna med henblik på en evt. ny 

ansøgning til Kystdirektoratet. Endnu lang vej.  

 

4. Spor i landskabet ved Karsten 

Sporet ved Kongshøj Ådal trængte til en revision. Karsten har gået turen og lavet et udspil til 

ændringer og korrigeringer, som det kunne være hensigtsmæssigt at foretage. Flot arbejde, som alle 

var yderst tilfredse med. Ændringerne bliver sendt ind, så materialet kan revideres.  

 

5. Juletændingsarrangement den 26. november ved Dorte 

Et godt arrangement og afviklet i et godt samarbejde med Menighedsrådet. Kirkens Hus er næsten 

for småt til at danne rammen om arrangementet, hvis muligt foretrækkes forsamlingshusets lille sal. 

Gentager gerne succesen igen i år.  

 

6. Henvendelser til Tårup Landsbyråd 

Annelise har modtaget en henvendelse om det er muligt at opsætte en bæk på Skeltofte stien. Dette 

blev drøftet og det blev besluttet, at sagen vil blive drøftet med de nye husejere på Mosevej.  

7. 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.  

8. Årets landsby ved Mette 
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På årsmødet for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune skal der lørdag den 2. april kåres årets 

landsby. Tårup Landsbyråd indstiller Hjulby til at blive årets landsby. Det er især på baggrund af 

det store arbejde med at etablere en fantastisk legeplads, som anvendes af byens såvel som 

nabobyernes børn. Et samlingspunkt i Hjulby.  

 

9. Fælles Landsbyrådsmøde FLR – generalforsamling den 28. februar kl. 19.30 i Sulkendrup 

Mølle. Alle er velkomne  

 

10. Nye byporte ved Paul 

 

Paul har ansøgt om opsætning af byporte på Kajbjergvej. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer om 

der fysisk er plads til opsætning af 1 eller 2 byporte. Paul bliver tovholder på projektet.  

 

11. 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.   

 

12. Høringssvar til den nye Kommuneplan 2021ved Mette 

Forslag til Kommuneplan 2021 var i høring fra 5. maj til 2. juli 2021. Ved høringsperiodens udløb 

var der indkommet 20 høringssvar, heraf 8 fra borgere, 1 fra en større virksomhed, 3 fra foreninger 

og organisationer og 8 fra andre myndigheder. 
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Inden for høringsperioden sendte Tårup Landsbyråd et høringssvar til Nyborg Kommune, som tog 

udgangspunkt i den tekst, som fandtes i den gl. kommuneplan hvoraf fremgik, at Tårup har 15 

byggegrunde. Høringssvar lød som følger: 

”Tårup Landsbyråd har nu haft tid til at se på det tilsendte materiale omhandlende mulige byggegrunde i 

Tårup. Vi ønsker, at det rigtige antal byggegrunde kommer til at fremgår af den nye Kommuneplan 2021. Af 

det tilsendte materiale fremgår det, at vi har ca. 15 byggegrunde i Tårup, som alle er privatejede og endnu 

ikke er byggemodnede. Vi har været i dialog med ejeren af Bækvej Syd, som kan oplyse, at de IKKE påtænker 

at udstykke de 8 byggegrunde. Vi har været i dialog med ejeren af Bækvej Nord, som oplyser, at de ikke er 

afklaret om de ønsker at udstykke byggegrunde eller ej. Vi er vidende om, at et af parcellerne lokalplan 

B.12.05.01 fra 2004 er solgt. I tillæg findes der 2 andre byggegrunde i byen, som er sat til salg. Det betyder 

reelt, at Tårup alene HAR 2 byggegrunde, som er sat til salg og MÅSKE 5 byggegrunde Bækvej Nord, som 

kan byggemodnes. Dette er et langt mindre antal byggegrunde end fastsat i den nuværende lokalplan. Vi 

ønsker at få korrigeret antallet i den nye Kommuneplan”. 

 

Du kan læse om ændringerne og kommunens bemærkninger til de enkelte høringssvar på Kommuneplan 

2021 - Nyborg.dk 

Ny tekst til to af redegørelsens afsnit: Ændring foranlediget af høringssvar fra Tårup Landsbyråd. 

”Bymønster og fremtidige boligområder Tårup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med 

Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Svindinge, 

Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og 

er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter. På nuværende tidspunkt er der 2-3 

byggegrunde i Tårup. Kommuneplanen fastholder derudover to mindre områder udlagt til 

boligformål. Områder er ikke lokalplanlagte. Det drejer sig om et område ved Bækvej i den 

nordlige del af landsbyen, hvor der er mulighed for at lokalplanlægge for ca. 5 boliger, samt et 

område ved Bækvej/Hørageren, i den vestlige del af landsbyen, hvor der er en mulighed for at 

lokalplanlægge for ca. 8 boliger. Begge områder er privatejede. Området ved Bækvej/Hørageren 

berøres delvist af kirkebeskyttelseslinjen. Byudviklingsområdet er medtaget i kommuneplanen, da 

https://www.nyborg.dk/da/demokrati-og-indflydelse/udvikling-af-vores-kommune/planer/kommuneplan/kommuneplan-2021/
https://www.nyborg.dk/da/demokrati-og-indflydelse/udvikling-af-vores-kommune/planer/kommuneplan/kommuneplan-2021/
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det vil bidrage til at ”samle” byen og begrænse yderligere byspredning. I en efterfølgende 

detailplanlægning skal det sikres, at en kommende bebyggelse tilpasses kirken og udsynet til 

samme, samt bidrager til forskønnelse af området omkring kirken. Begge boligudlæg er beliggende 

i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området ved Bækvej/Hørageren ligger i 

indvindingsopland og på grænsen til det grundvandsdannende opland til Tårup Vandværk. 

Området ved Bækvej (nord) ligger i indvindingsopland i nitratfølsomt indvindingsområde og 

indenfor 300 m zonen til den ene af vandværkets 2 boringer”. 

 

13. Evt.  

Karsten og Birgit udsender via Tårup Portalen datoer for Grill under Egen.  

  

14. Næste møde  

Vi afholder næste møde den 18. marts kl. 18.00 hos Annelise. 
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