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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 6. december 2022  
 

Mødested: Hos Karsten  

Deltagere: Dorte Søemod, Annelise Spangsgaard, Birgitte Cordes, Karsten Mengel, Erik Jensen, Paul 
Dyekjær, Frank Hjorthaab og Mette Bro Jansen  

1.Klokkefrøer i Tårup ved Jens Bjerg, naturmedarbejder, Nyborg Kommune  

Jens Bjerg kom med et interessant oplæg om at Nyborg Kommune i samarbejde med andre fynske 
kommuner planlægger at indsende en ansøgning til EU i foråret 2023, omhandlende etablering af arealer, 
som tilgodeser klokkefrøer og deres levevis. Klokkefrøer er truede og findes kun få steder i DK. Vi bor i et af 
områderne og Jens Bjerg taler i øjeblikket med udvalgte lokale lodsejere om muligheden for evt. etablering 
af egnede levesteder på deres jord, hvilket omfatter etablering af vandhuller og naturarealer omkring 
vandhuller. Disse kan eventuelt afgræsses. Projektet i Nyborg Kommune har til hensigt at forbinde 
bestandene af klokkefrøer mellem Tårup Strand og Klintholm sammen, så der etableres en 
sammenhængende bestand. Hvis ansøgningen bliver godkendt i EU, vil det blive muligt at kompensere 
lodsejere for tab af jordværdi, ved at gå fra dyrkningsjord til natur. Nyborg Kommune er optaget af at 
beskytte og sikre naturen og skabe muligheder for klokkefrøer ved etablering af vandhuller og tilstødende 
græsningsmuligheder. Vandhullerne som ønskes etableret, skal gerne være 1.000 – 2.000 m2 

Jens Bjerg fremhæver også, at der vil være mulighed for etablering af søer i mere bynære områder. Det 
kunne være etablering af søer med en større på 1000 – 1400 m2 i mere havelignende områder. 
Landsbyrådet anbefaler, at Jens Bjerg laver et opslag til Tårup Portalen for at informere om denne mulighed 
og dermed komme i kontakt med beboere i området, som kunne være interesserede og som har egnede 
arealer.  

Landsbyrådet fremhæver, at det har været et ønske i mange år at få etableret en sø i svinget ved Tårup 
Byvej. Det er formuleret første gang i udviklingsplanen for Tårup 2012 og igen i udviklingsplanen 2019 

Se udviklingsplanen for Tårup 2012 

Se udviklingsplanen for Tårup 2019 

Arealet er privatejet. Landsbyrådet anbefaler Jens Bjerg at tage kontakt til ejerne.  

Tårup Landsbyråd håber, at der åbner sig muligheder i 2023 og ikke mindst, at EU-ansøgningen bliver 
efterkommet.  

2. Opsamling siden sidst.  

Juletræstænding med juleandagt, sang, musik, gløgg og æbleskiver var velbesøgt og der var en god 
stemning og meget god snak.  

Overblik over kommende arrangementer 1. januar til 31. august 2023 

Der har været en del sammenfald af arrangementer i Tårup og omegn her i efteråret 2022. 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. Følgende er udsendt primo december 2022 

https://www.websternet.dk/lokalhistorie/borgernesplan2012.pdf
https://www.taarupportalen.dk/portal/images/portalen/landsbyraadet/2019/udviklingsplan-taarup-2019.pdf
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Forening og/eller enkelte personer  

Kontaktperson  

De enkelte arrangementer, generalforsamlinger 
mv. plus datoer i perioden fra 1. januar til 31. 
august 2023 

Forsamlingshusets arrangementer: Hanne Dahl   
Under Ege: Birgit og Karsten Mengel    
Foredragsforeningen: Klaus Jørgen Pedersen    
Tårup-Frørup Seniorklub: Jette og Kjeld Larsen    
Menighedsrådet: Erik Jensen    
LOF: Linda Søgaard Jensen    
Stuekoncerter: Henrik Kragh   
Kunstrum Fyn: Crispin Gurholt og Helga-Marie 
Nordby 

  

TIF: Bo Møller Andersen    
Vandværket: Peter Kildemand Larsen   
Musisk værksted: Kirsten Thilsing-Hansen    
Kunsthåndværk: Else Marie Schjerning    
Galleri Fareside: Iris Van Dongen og Martin Skauen    
Glaskunst og smykker: Stine Kiel Ratzow    
Havefestival: Henrik Kragh    
Keramiker: Lea Mi Engholm   
Anne Maries Tegneskole Ingen aktiviteter i foråret 2023  
Onsdagsgåklubben: Lotte Nielsen    
Aktivitetscentret Rosengården: Ellen Larsen    
Vild med Tårup: Steen Jensen    

Medio januar sendes oversigten retur til kontaktpersoner, så får vi se, hvordan vi kan arbejde med 
oversigten og om det giver synergi.  

3. Indkøb af træer og blomsterløg ved Paul og Karsten  

Frugttræerne på stien trænger til at blive tilset, klippet og nogle af træerne skal graves op. Der er indkøbt 
nye frugttræer. I samarbejde med Arne Nielsen bliver de ”vilde” blomsterbede tilrettet, så det bliver lettere 
at vedligeholde de grønne områder herunder at foretage græsslåning.  

4. Henvendelse til landsbyrådet  

Ingen henvendelser.  

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

Udsættes til januar mødet.  
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6. Kontakt til bestyrelsen for forsamlingshuset vedr. igangsættelse af arbejdet med 
overdragelse af frysehuset. 

Det aftales, at Mette tager kontakt til Hanne Dahl for at aftale det videre forløb.  

7. EVT. 

Kenneth Muhs fylder 50 år. Tårup Landsbyråd sender et fødselsdagskort og takker for samarbejdet.  

Karsten spørger om vi i Tårup skal involvere os, hvis der kommer flere flygtninge fra Ukraine? Et åbent 
spørgsmål, som vi tygger på til næste møde.  

 

8. Farvel og tak til Frank Hjorthaab 

Det er Franks sidste møde i Tårup Landsbyråd, idet han flytter til Nyborg. Herfra skal lyde en stor tak til 
Frank for stor indsats og engagement gennem mange år.  

 

9. Velkommen til nye medlemmer  

Tårup Landsbyråd har ledige pladser. Kunne du være interesseret i at høre mere herom, så ring, skriv eller 
kom forbi på Hørageren 1.  

 

10. Næste møde  

Søndag den 15. januar kl. 10.30 hos Annelise   
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