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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 28. september 

2022  
 

Mødested: Hos Paul 

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

Cordes, Frank Hjorthaab og Mette Bro Jansen  

 

1.Opsamling siden sidst. 

Havefest den 20. august 2022 ved Birgitte.  

Det var en fantastisk dag med glade mennesker og dejlig musik. Mange var villige til at hjælpe til og få alle 

aktiviteter til at glide. Alle aktører gjorde et stort arbejde til store glæde for alle gæsterne. Tårup 

Landsbyråd vil også sige en stor tak til hele holdet bag havefesten, det var en kæmpe indsats der blev 

leveret både før, under og efter havefesten. Vi håber, at der i årene fremover igen bliver arrangeret en 

havefest.  

Fællesskabsstafetten arrangeret af Frivillighedscentret i Nyborg  

Den blev aflyst, ingen umiddelbart interesse i landsbyerne. Heller ikke i Tårup. 

Opsamling Grøn landsby – Grøn Tårup ved Mette  

Der var indkaldt til orienterende møde torsdag den 29-9-2022 kl. 19.00 om evt. solcellepark i Tårup. 

Hensigten var at afsøge interesse for etablering af en lokal solcellepark.  

En fantastisk aften med god opbakning. Se referatet fra mødet her 

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/1507-orienterende-

mode-om-en-eventuel-solcellepark-i-tarup?catid=83:aktuelt&Itemid=1239 

Tårup Landsbyråd vil særligt sige tak til Jørgen Tankhus og gruppe for jeres store indsats.  

 

2. Forskønnelsesmidler ansøgt 1. april ved Mette  

Tårup Landsbyråd har modtaget 6000 kr. Vild med Tårup har ønsket at opsætte skilte ved vildt bedene på 

vores grønne arealer. Der kan nu arbejdes videre med den ide i Vild med Tårup gruppen.  

    

 

3. Restmidler: LDU møde den 5. september 2022 

Der er bevilliget 10.000 kr. til indkøb af træer, buske og løg ligesom, der er bevilliget midler til leje af 

forsamlingshuset til arrangement Grøn landsby og solcellepark.  
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Nye ansøgninger til LDU den 26. oktober 2022 

11.318, 75 kr. til udbedring af stejlepladsen ved Tårup Strand 

6.5000 kr. til dækning af udgifter til lydproduktion ved havefesten den 20. august 

2022 

 

4. Rådighedsbeløb ved Mette  

Der er fortsat godt 5000 kr., som vi har til rådighed før udgangen af december 2022. Afklaring på næste 

møde  

 

5.Udviklingsgrupper på baggrund af Årsmødet den 2. april 2022 ved Mette  

Annelise er fortsat interesseret i at arbejde for en landsbypedelfunktion, sådan som det har været forsøgt 

med god effekt bl.a. i Tårup og Frørup. Den nuværende landsbypedelfunktion rummer ikke det samme, 

som den gamle model gjorde. Det aftales, at Annelise tager kontakt til alle kontaktpersoner i 

landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune for at afdække om andre ønsker at fortsætte arbejdet.  

 

Mette arbejder med at få etableret flere landsbyråd i Nyborg Kommune. I den forbindelse er der afholdt et 

møde den 5. oktober med center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg og Centerleder Brian Lindskov 

Larsen fra Frivillighedscentret https://frivilligcenter-nyborg.dk/personale/ 

Temaet for mødet var, hvordan får vi etableret flere landsbyråd i Nyborg Kommune? Anne skal i kontakt 

med alle landsbyer og gerne efterfølgende med afholdelse af fysiske møder i landsbyerne for at drøfte, 

hvad en udviklingsplan kan gøre for en landsby herunder formålet med at have et landsbyråd. Brian fra 

Frivillighedscentret vil også deltage på disse møder, så han kan fortælle om, at han bl.a. kan hjælpe med at 

etablere foreninger og søge midler til diverse projekter. Han oplever, at han bliver brugt i Nyborg, Ørbæk og 

Ullerslev, men at hans muligheder for at hjælpe er mere ukendte i landsbyerne.  

Vi drøftede ligeledes, hvordan vi kan få vist, hvordan landsbyrådene, LDU og Center- og landsby 

koordinator arbejder sammen og hvilke områder vi kan hjælpe med i de landsbyer, som ønsker at etablere 

et landsbyråd.  

Anne arbejder videre med at etablere kontakt til landsbyerne og i det omfang, som Anne finder det 

nødvendigt, vil vi høre, hvis hun har brug for vores kompetencer.  

 

Mette har ligeledes meldt ind med ønske om deltagelse i en gruppe, som ønsker at arbejde med 

byudvikling i landsbyerne. Endnu har ikke andre meldt ind, Mette forsøger at få flere involveret fra de 

andre landsbyer.  

 

6.Henvendelser til Landsbyrådet?  
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Gitte Alberg ønsker bedre sigtbarhed fra Grubbens Allé til Bækvej. Et relevant forslag, 

som blev drøftet. Det blev besluttet, at Karsten tager den med, når han her i efteråret 

har møde med Klaus Johansen fra Nyborg Kommune.   

 

7.Opsamling sauna – hvordan kommer vi videre ved Annelise  

Lauget er nået frem til, at lade ideen falde for nuværende bl.a. begrundet af de stærkt forhøjede 

energipriser.  

 

8.Venstresvingsgruppen ved Erik 

Punktet udgår, idet Erik ikke deltager i mødet. Det må dog pointeres at Maria Højbjerg har igangsat en 

underskriftsindsamling til støtte for etablering af en sikker venstresving. Hun gør et stort og vigtigt arbejde 

med underskriftsindsamlingen.  

 

 

9. Beskæring af buske/træer på vores sti ved Karsten 

Karsten sammensætter en gruppe af frivillige, som tager fat på opgaven her i efteråret.  

 

10. Fælles møde for byen på det grønne område. Drømme og ideer til vores fælles grønne område 

arrangeret af Vild med Tårup og Tårup Landsbyråd ved Karsten og Paul  

Tårup Landsbyråd afventer invitation og dato for et møde på det grønne areal fra Vild med Tårup. Det bliver 

annonceret på Tårup Portalen, så interesserede kan deltage i mødet.  

 

11. Opsætning af fuglekasser  

Et tilbud fra Nyborg Kommune om gratis opsætning af fuglekasser til mursejler, stær, ugler og tårnfalke.  

Dette drøftes på det kommende fælles møde med Vild med Tårup 

 

12.  Skilt til Skeltofte stien  

Karsten arbejder på sagen. Vi afventer  

 

13. Skal der lys på vores træ ved kirke og forsamlingshuset ved Dorte.  

Dorte foreslår, at vi ikke tænder lys i træet som vanligt grundet de høje elpriser.  

Der er som vanligt bevilliget 7.700 kr. til julebelysning i Tårup. Der er enighed om, at vores træ ved kirken 

og forsamlingshuset ikke bliver oplyst i år på traditionelt vis. Mange alternative ideer blev drøftet bl.a. 
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oplysning med solceller. Karsten afdækker området og ser på mulige alternative 

ideer. Vi drøfter sagen igen den 4. november på næste møde i landsbyrådet.  

Vi drøftede i tilslutning til dette punkt, hvordan vi kan lave vores fælles 

”juletræstændingsarrangement” med andagt i kirken. Dette udgår i år grundet udgifter til opvarmning af 

kirken jævnfør formand for menighedsrådet Erik Haulund.  

 

14. EVT 

Intet at berette 

 

15. Næste møde 

Den 4. november kl. 19.00 hos Mette  


