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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 16. november 

2022  
 

Mødested: Hos Mette  

Deltagere: Dorte Søemod, Annelise Spangsgaard, Birgitte Cordes og Mette Bro Jansen  

Center og landsbykoordinator Anne Lysebjerg deltager i sidste del af mødet.  

1.Opsamling siden sidst. 

Nyt fra Karsten vedr. alternative løsninger til belysning af vores grantræ ved kirke og forsamlingshus. Vi 

taler med Karsten i telefonen. Der bliver sat almindelige lys i træet dog med timer, så der alene bliver lys i 

træet i dagtimerne.  

Nyt fra Dorte om juletræstændingsarrangement den 25. november kl. 16.00. Der bliver andagt i kirken kl. 

16.00 efterfulgt af tænding af juletræet. Tårup Landsbyråd er vært ved serveringen af gløgg/saftevand og 

æbleskiver i lillesal i forsamlingshuset. Bestyrelsen for forsamlingshuset har stillet køkken og lillesal gratis til 

rådighed. I køkken hjælper Marianne Ewertz Kvistgaard, Dorte, Birgitte, Linda Søgaard og Mette. Karsten og 

Erik sørger for opsætning af julelys i træet. Mette sørger for annoncering på Tårup Portalen.  

 

Der har været en del sammenfald af arrangementer i Tårup og omegn her i efteråret. Dette kan have haft 

indflydelse på, at nogle af arrangementerne havde færre deltagere end forventet. Tårup Landsbyråd vil 

forsøge at få et overblik over kommende planlagt arrangementer foråret 2023 i Tårup og omegn ved at 

skrive til kontaktpersonerne, få datoerne, lave et overblik. Dette overblik sendes ud til kontaktpersonerne 

og evt. stillingtagen til ændring af datoer på træffes i de enkelte foreninger/grupper mv. Mette vil arbejde 

på sagen de næste uger.  

 

2. Restmidler  

Der er givet 5.700 kr. til dækning af sidste del af regningen for lydproduktion til havefesten i Tårup den 20. 

august 2022.  

Afslag på ansøgning om egestolper til stejlepladsen ved Tårup Strand. Ansøgningen skal sendes til 

forskønnelsesmidler foråret 20223  

 

3. Samarbejde mellem Vild med Tårup og Tårup Landsbyråd 

Det er aftalt, at der afholdes et fælles møde marts 2023. Det er Tårup Landsbyråd, som tager initiativ til 

mødeindkaldelse.  

Mette har talt med Steen Jensen omkring mulighederne for opsætning af fuglekasser. Dette er muliggjort 

på baggrund af et samarbejde med Nyborg Kommune og Dansk Ornitologisk Forening på Fyn. Arne Nielsen 
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har taget kontakt til Nyborg Kommune for at bekræfte at Tårup ønsker fuglekasser til 

vores grønne kommunale områder hidhørende til Tårup.  

Steen informerer om, at gruppen har igangsat et arbejde med at udvikle de infoskilte, 

som gruppen har fået bevilliget via forskønnelsesmidler.  

I tillæg taler Steen om et ønske om at få skilteholdere til den udviklede brochure ”Guide til årets gang i din 

have”. Skilteholderne ønskes opsat rundt om i byen. Dette drøftes videre på det kommende forårsmøde 

2023.  

 

4. Indkøb af træer og blomsterløg ved Paul 

Paul er i gang med at se på sagen. Vi afventer.  

 

5. Drøftelse med Anne Lysebjerg 

Vi havde en dejlig samtale med Anne Lysebjerg om landsbyen Tårup både i et historisk og fremtidigt 

perspektiv. Vi drøftede drømme for fremtiden bl.a. etablering af byggegrunde initieret af Nyborg 

Kommune, herunder drøftelse af nødvendigheden af at have nok børn og unge til vores vuggestue og 

børnehave samt 4Kløverskolen. Anne vil gerne være behjælpelig med at afdække mulighederne for at 

komme videre med dette. Vi har godt gang i bosætningen i Tårup og en fin omsætning af huse og 

ejendomme. Familier med barn/børn flytter til byen, hvilket glæder meget.  

Tårup landsby er en aktiv landsby med mange engagerede og iderige beboere, som skaber happenings og 

arrangementer i byen til glæde for os alle. Tårup Landsbyråd gør deres bedste for at initiere og støtte 

initiativer i byen herunder være behjælpelige med bl.a. ansøgning om midler og anden bistand. 

Landsbyrådets medlemmer varetager forskellige områder inden for hvilken de har ekspertise og interesse. 

Landsbyrådet er yderst opmærksomme på det politiske niveau i Nyborg Kommune og holder sig ajour med 

dagsordner og referater fra diverse udvalgsmøder i kommunen.  

Vi drøfter rekrutteringen af nye medlemmer til landsbyrådet og ønsket om at tiltrække yngre, hvilket er 

overordentlig svært grundet mange andre vigtige aktiviteter i familierne. Derfor bliver det vigtigt, at også 

de unge familier i byen ved at de kan komme til landsbyrådet med tanker og ideer uden at skulle have sæde 

i landsbyrådet. Det er altid muligt med en ad hoc deltagelse i en given periode, mens et givent projekt 

udarbejdes.  

Tårup er kendt som en meget ”oplyst” og politisk engageret landsby, hvilket naturligvis hænger sammen 

med det store arbejde som Steen Jensen leverer til Tårup Portalen. Nyborg Kommune kunne ønske, at alle 

landsbyer havde en slags portal, men langt fra alle landsbyer ville have drivkræfter til at drive og udvikle en 

portal. Landsbyrådet fremfører, at Tårup Portalen er livsnerven i byen og at kommunikationskanalen er alfa 

omega for byens liv og aktiviteter. En stor tak til Steen Jensen for det store arbejde.  

Anne Lysebjerg oplyser, at Visit Nyborgs hjemmeside tænkes ind i en sammenhæng med det nye site for 

Det Fælles Landsbyråd, så alle landsbyer får et ansigt udadtil. Det er et arbejde som pågår.  

Tårup vil kunne linke til Tårup Portalen 
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6. Henvendelse til landsbyrådet  

Mette modtog henvendelse fra Birgitte Breum Knudsen, Nyborg Kommune, 

Vådområder, kystbeskyttelse og klimaprojekter.  

Henvendelsen drejede sig om et borgermøde den 27. januar 2023 med præsentation af skitseplan for 

beskyttelse af kysten ved Tårup Strand. Henvendelsen gik på afvikling af arrangementet i Tårup 

Forsamlingshus. Dette er nu ændret til at arrangementet afvikles i Nyborg. Der udsendes officielle 

invitationer. Henvendelsen blev sendt til Hanne og Fisker til videreformidling til relevante berørte ved 

Tårup Strand. Tårup Landsbyråd skal ikke foretage sig yderlige i denne sag.  

 

7. Venstresvingsgruppen  

Onsdag den 16/11-2022 kl. 13.00 afleverede Maria Højbjerg sammen med Venstresvings gruppen Erik og 

Kirsten Press, Erik Haulund og Linda Jensen) 517 underskrifter på trafiksanering på 

Svendborglandevej/Langæblevej til borgmester Kenneth Muhs.  

Se opslag på Tårup Portalen indsendt af Maria Højbjerg.  

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/component/content/article/1536-vi-er-blevet-

hort?catid=83:aktuelt&Itemid=1239 

De mange underskrifter har givet overskrifter og gode artikler bl.a.  

https://www.tv2fyn.dk/nyborg/efter-flere-trafikuheld-skal-udskaeldt-vejkryds-oeverst-paa-dagsordenen-
det-er-jo-pissefarligt 
 

Tårup Landsbyråd vil gerne sige en stor tak til Venstresvingsgruppen og især til Maria Højbjerg for det store 

og utrættelige arbejde med indsamlingen af underskrifter. Nu afventer vi de videre skridt i sagen fra politisk 

side.  

 

8. FLR møde torsdag den 17. november 2022 i Langå 

Spændende dagsorden, så LDU håber på et godt fremmøde.  

 

9. EVT.  

Intet 

 

10. næste møde  

Tirsdag den 6. december kl. 17.00 hos Karsten  


