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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 15. januar 2023  
 

Mødested: Hos Annelise 

Deltagere: Dorte Søemod, Annelise Spangsgaard, Birgitte Cordes, Karsten Mengel, Erik Jensen, Paul 

Dyekjær og Mette Bro Jansen  

1.Siden sidst 

Klokkefrøer i Tårup ved Jens Bjerg, naturmedarbejder, Nyborg Kommune  

Siden mødet i landsbyrådet den 6. december 2022, har Jens Bjerg afholdt møde med Karsten og Jens 

Sønderby. Arealer ved campingpladsen og et par hektar ejet af Karsten og Birgit kunne evt. indgå i 

projektet.  Ligeledes kunne et stisystem langs kysten komme på tale. Endnu er alt på tegnebrættet og intet 

besluttet eller finansieret.  

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

Der har været en del sammenfald af arrangementer i Tårup og omegn i efteråret 2022. Dette kan have haft 

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

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

skrive til kontaktpersonerne og få datoerne.   

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 Fredag 27. januar – fællesspisning med fokus på 

børnefamilier + underholdning for børnene 

Torsdag 8. marts – generalforsamling med 

fællesspisning 

Under Ege: Birgit og Karsten Mengel  Mandag den 15. maj  

Tirsdag den 30. maj 

Onsdag    14. juni 

Torsdag   29. juni 

Fredag     14. juli 

Mandag   31. juli 

Tirsdag     15. august 

Onsdag    30. august 

Torsdag   14. september 
 

Foredragsforeningen: Klaus Jørgen Pedersen  Foredrag den 26. januar 2023 
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Foredrag og generalforsamling med stegt flæsk 

den 23. februar 2023  

Tårup-Frørup Seniorklub: Jette og Kjeld Larsen  Tirsdag den 10 januar i Tårup forsamlingshus 

Torsdag den 16 februar i Frørup forsamlingshus om 

eftermiddagen kl. 14.00  

Tirsdag den 14. marts kl. 18.00 i Frørup 

forsamlingshus 

Tirsdag d. 9. maj udflugt 

Menighedsrådet: Erik Jensen   Intet hørt 

LOF: Linda Søgaard Jensen   Uafklaret  

Stuekoncerter: Henrik Kragh Fredag den 24. februar Lasse Storm 

Fredag den 24. marts Ben Spences 

Lørdag den 15. april Jeppe Sand 

Fredag den 5. maj Tim Lothar m.fl. 

Juni Koncert afholdt Kunstrum Fyn 

Lørdag den 8. juli Tim Brooks  

Fredag den 22. september Christian Hede i 

samarbejde med Kunstrum Fyn 

Havefestival  19. august 2023  

Kunstrum Fyn: Crispin Gurholt og Helga-Marie 

Nordby 

Tårup Dark Sky Festival åbner den 31. august. 

Festival weekend 31.08-03.09,  

Festivaludstilling åben 31.08-17.09 

Fredag den 22. september – koncert  

Vandværket: Peter Kildemand Larsen  Intet hørt  

Musisk værksted: Kirsten Thilsing-Hansen  Åbent kl. 13 til 17 Skærtorsdag, Langfredag, 

påskedag og 2. Påskedag.  

Musisk Værksted Boholtvej 9a  
 

Kunsthåndværk: Else Marie Schjerning   Ingen aktiviteter  

Galleri Fareside: Iris Van Dongen og Martin Skauen   Intet hørt 

Glaskunst og smykker: Stine Kiel Ratzow  Glaskunst workshops for børn og voksne  
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Kl.10-12.30 + 14-16.30 
16/2+5/4+5/7+12/7+19/7+26/7+17/10 
Glaskurser for unge fra 16 og voksne 
Kl.10.30-16 
5/2+5/3+1/10+5/11  

”Kongshøj vinterbadelaug”.  Fælles badning fra september til maj hver lørdag kl. 

9 ved badebroen ved Kongshøj strand 

Keramiker: Lea Mi Engholm Ingen aktiviteter  

Anne Maries Tegneskole Ingen aktiviteter i foråret 2023  

Onsdagsgåklubben: Lotte Nielsen  Hver onsdag kl. 09.00 ved grillhytten 

Aktivitetscentret Rosengården: Ellen Larsen   Intet hørt  

Børnekoret klokkefrøerne  Der kommer informationer  

Ældre Sagen, Ørbæk  Fredag den 13. januar kl. 17.30. Spis sammen m. 

underholdning  

Mandag den 20. februar kl. 16.00 foredrag Fra 

gadebetjent til et liv i PET 

Fredag den 3. marts kl. 17.00 Årsmøde 

Onsdag den 15. marts kl. 18. Teatercafé.  

Onsdag den 22. marts kl. 17.30 Modeshow 

Mandag den 24. april Dk spiser sammen 

Torsdag den 2. maj kl. 16.00 Heine. Sang og dans 

Vild med Tårup: Steen Jensen  Intet planlagt for nuværende  

  

 

Hensigten er:  

”Tårup Landsbyråd tilbyder at lave en oversigt over forårets og sommerens aktiviteter, så vi alle kan få et 

overblik over de kommende arrangementer. Der vil måske være sammenfald af datoer eller evt. flere 

aktiviteter i samme uge, hvilket evt. kan være uhensigtsmæssig. Tårup Landsbyråd vil blot samle 

informationerne og sende en samlet oversigt retur. Herefter er det helt op til arrangørerne i så fald der skal 

ske ændringer af evt. datoer”. 

Nu er oversigten sendt ud til alle foreninger mv., så kan den indgå i den videre planlægning af 

aktiviteter/arrangementer i byen.  
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Fjernelse af gamle frugttræer  

Arne Nielsen, Vild med Tårup har forstået fjernelse af gamle frugttræer langs stien på 

det grønne område. Der er bestilt frugttræer og blåbærbuske. De vil blive planet i 

løbet af foråret. De øvrige frugttræer bliver ligeledes beskåret.  

2. Solceller i Frørup, Tårup og Øksendrup. Nyt i sagen ved Mette   

Der afventes nyt fra Nyborg Kommune  

 

3. Stier i landskabet. Mail fra Spor i landskabet ved Dorte  

Dorte har modtage mail fra SPOR sekretariatet, hvoraf bl.a. fremgår 

”Vi har også fået sat skub i vores VILDE SPISELIGE SPOR og vi er nu oppe på 20 spor i alt. Vi vil dog gerne 

have endnu flere vilde spiselige spor og i er meget velkommen til at sende os en mail hvis i vil høre nærmere. 

Vi har stadig åbent for ansøgninger og med en ekstraordinær bevilling fra landbrugslotteriet så har vi 

mulighed fro at støtte nye stiprojekter med 100 %, så hvis du kender nogen som er i gang med et projekt, 

eller du selv går med tanker om et nyt spor så tøv endelig ikke med at skrive til os.  

Som noget nyt er vi i gang med at sætte persontællere op på 50 af vores spor og hvis I kunne tænke jer af få 

en tæller op på jeres lokale spor så skriv en mail til Mads. Vi har en pulje til lokale arrangementer som I kan 

søge hvor vi dækker op til 5000 kr.”. 

Vi er interesseret i at høre mere om de vilde spiselige spor, Karsten tager kontakt til SPOR. 

Vi er også optaget af muligheden for at søge om støtte til nye stiprojekter. Det aftales, at Dorte tager 

kontakt til Lotte Nielsen, som er forkvinde for onsdagsgåklubben, for at høre om de har tanker og ideer til 

nye stiprojekter og hvis ja, om de vil gå ind i arbejdet. I tillæg nævnes muligheden for at arrangere lokale 

arrangementer med tilskud på 5000 kr., kunne det være noget for gruppen at stå for?  

 

4. Henvendelse til landsbyrådet  

Royal Run den 29. maj 2023. Henvendelse fra Ann Rasmussen, Formand NGIF, idet ”Nyborg Kommune har 

et ønske om at støtte socialt sårbare personer ved at hjælpe dem til deltagelse i Royal Run bl.a. ved betaling 

af deltagelsesgebyret mv. Kommunen har et ønske om at række ud mod landsbyerne for at sikre, at hvis der 

er foreninger, klubber eller lokale initiativer henvendt til socialt sårbare at disse tilbydes den samme støtte 

som borgere i Nyborg og centerbyerne”. Invitationen har været lagt på Tårup Portalen.   

Lektor og biolog Uwe Lindholdt har sendt en mail til Tårup Landsbyråd med ideer til 18 forskellige foredrag. 
Interesserede kan se oversigten her https://uwelindholdt.wixsite.com/uwelindholdt. Der er sendt mailsvar 
og mailen er formidlet videre til Steen Jensen ”Vild med Tårup” og Annelise Spangsgaard, som medlem af 
Foredragsforeningen i Tårup.  
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Henvendelse fra Nyborg Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget har påbegyndt 

arbejdet med en ny Fritids- og Idrætspolitik. I den forbindelse afholdes der 

borgermøde den 30. januar kl. 17.00-20.00 i Auditoriet på Ringvej i Nyborg. 

Invitationen er offentliggjort på Tårup Portalen  

 
5. Henvendelse til bestyrelsen for forsamlingshuset vedr. igangsættelse af forarbejdet med overdragelse 

af frysehuset på den kommende generalforsamling for Tårup Forsamlingshus 

Det er aftalt med Hanne Dahl, formand for Tårup Forsamlingshus, at processen igangsættes. Lejekontrakten 

som blev indgået mellem Ørbæk Kommune og Tårup Forsamlingshus den 10. juli 1996 skal afløses af et nyt 

dokument. Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg er bedt om hjælp, så det formelle kommer på 

plads før generalforsamlingen i Tårup Forsamlingshus den 8. marts 2023. Det bliver Karsten og Annelise fra 

Tårup Landsbyråd, som vil arbejde videre med processen i samarbejde med Hanne Dahl og bestyrelse.  

 

6.  Kommunale byggegrunde i landsbyerne. Landzone eller byzone ved Mette  

Møde den 4. januar 2023 med Maria Barsøe, byplanlægger, Anne Lysebjerg, Center- og landsbykoordinator 

og Frederik Ørsted, byplanlægger.  

Baggrund: Ønske om at afdække muligheder for at få etableret kommunale byggegrunde i Tårup set i lyset 

af, at Tårup er udvalgt som en af 10 vækstbyer i Nyborg kommune. De øvrige 9 vækstbyer er Aunslev, 

Refsvindinge, Herrested, Frørup, Vindinge, Skellerup, Svindinge, Ellested og Langtved.  

Mette har sendt mail ud til alle landsbyråd for at afdække eventuelle ønsker for kommunale byggegrunde i 

andre landsbyer. Dette er ikke tilfældet, ingen har tilkendegivet ønsker om kommunale byggegrunde.  

Processen: Der skal udarbejdes en ny planstrategien for de kommende fire års byvækst herunder evt. 

byvækst i landsbyerne. Hvis der skal etableres kommunale byggegrunde, skal det besluttes i forbindelse 

med planstrategien. Nyborg Kommune er pt i gang med den nye planstrategi 2023.  

Drøftelser: Umiddelbart frem går det af mødet, at det ikke er sandsynligt, at der vil blive etableret 

kommunale byggegrunde i Tårup. Disse må i stedet etableres af private investorer og kan placeres som 

huludfyldning jævnfør gældende lokalplaner. På denne måde bliver det ikke nødvendigt med ny lokalplan 

og der vil ikke være tale om egentlig vækst i byen. Byen kan forblive i landzone. Dette fører videre til, at der 

i Kommuneplanen står, at Tårup skal overgå til byzone begrundet i, at landsbyen er udpeget til vækstzone. 

Dette er i modstrid med ovenstående.  

Tårup kan ikke være interesseret i at overgå til byzone, når der ikke initieres vækst og der ingen kommunale 

investeringer foretages i byen. Hvis Tårup overgår til byzone får det betydning for hvor meget der skal 

betale i ejendomsskat (grundskyld) og ejendomsværdiskat. Dette vil betyde en betragtning skattestigning 

uden at landsbyen får noget fra Nyborg Kommune.  

Hvordan er status for de øvrige vækstlandsbyer og hvad med de landsbyer, som ikke er vækstlandsbyer? 

Tiden er kommet til at revidere måden vi taler om Nyborg Kommunes landsbyer. Det vil give mening at 

udpege et mindre antal byer, hvor det giver mening at tale om vækst(lands)byer og lade os andre være 

landsbyer og dermed forblive i landzone.  
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Mette er pt i gang med et kort dokument, som ønskes drøftet i Teknik og 

Miljøudvalget og senere på et byrådsmøde primo marts 2023.  

 

 

7. FLR møde den 23. februar 2023 i Skellerup 

Mette opfordrer folk til at komme. Desværre er der sammenfald med arrangement i foredragsforeningen, 

så Annelise, Paul og Erik kan ikke komme.  

 

8. Ukrainske flygtninge, noget som Tårup skal involveres i?  

Karsten ønsker punktet drøftet og spørger til, hvad vi i Tårup kan gøre for nuværende og eventuelle 

kommende flygtninge fra Ukraine. Efter en god drøftelse bliver vi enige om, at Mette tager punktet med på 

LDU møde den 17. januar 2023 for at afklare om det et fælles anliggende for alle landsbyer i Nyborg 

Kommune. Hvordan kan vi evt. hjælpe til i de landsbyer, som allerede har flygtninge og hvordan 

samarbejdes der med Nyborg Kommune?  

 

9. Sauna ved Kongshøj – opvarmet med brænde?  

Kunne være en ide. Det besluttes at Annelise tager en drøftelse med saunalauget.  

 

10. Næste møde 

Næste møde 19. februar 2023 kl. 10.30 hos Birgitte 

 

11. Evt.  

Intet  

 

 


