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Referat fra møde i Tårup Landsbyråd den 19. februar 2023  
 

Mødested: Hos Birgitte  

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

Fraværende: Erik Jensen og Paul Dyekjær 

1.Siden sidst 

Ukrainske flygtninge, hvordan kan vi hjælpe i landsbyerne - et LDU- anliggende? Jævnfør referatet fra 

møde i LDU den 15. januar er det ikke et LDU - anliggende. I referatet står følgende: ”Tårup Landsbyråd har 

en forespørgsel til LDU. Skal der i LDU-regi gøres fælles tiltag for nuværende og kommende flygtninge fra 

Ukraine? Initiativer i et tæt samarbejde med Nyborg Kommune. Der er erfaringer fra Herrested. Det er et 

privat initiativ, som landsbyrådet ikke er involveret i. Der er umiddelbart ingen interesse for, at LDU skal 

have en aktiv rolle”. 

Forud for mødet i landsbyrådet, har Mette modtaget besked fra Michael Gertsen om, at han og hustru 

tilbyder råd og sparring. Landsbyrådet er meget glad for henvendelsen.  

Vi når frem til følgende: Mette sender mail til Michael Gertsen og sige tak for henvendelsen. Landsbyrådet 

beder Michael sige til, hvis der i kommunalt regi bliver behov for hjælp med ukrainske flygtninge, så vil vi 

gerne høre herom og se om vi kan være behjælpelige som landsby.  

Spor i landskabet - vilde spiselige spor ved Karsten. 

Der findes en app, som hedder Vild Mad. ”Vild Mad er et værktøj, der lærer dig at finde og lave mad med 

naturens råvarer”. Ingen i landsbyrådet har anvendt appen endnu. Må prøves.  

Kontakt til Lotte Nielsen og gå-gruppen - nye stier og evt. arrangementer ved Dorte 

Jævnfør sidste referat er det bl.a. muligt, at søge om midler til gå- arrangementer i naturen. Dorte har taget 

kontakt til Lotte Nielsen og gå-gruppen for at informere om denne mulighed.  

Transportabel sauna opvarmet med brænde - opfølgning ved Annelise  

Punktet udgår  

Indstilling af prisen som årets landsby 2022 ved Mette. Efter opslag på Tårup Portalen har landsbyrådet 

modtaget en indstilling, det var på Tårup. Vi kan ikke indstille os selv   

Landsbyrådet indstiller til LDU, at tiden er løbet fra Årets landsby og at det mere er blevet til ”hvis tur er 

det” mere end faktuelle kriterier. Mette tager det med til et kommende LDU-møde.  

Besøg i Tårup af Klaus Johanson fra Park og Vej og center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg ved 

Karsten 

Klaus og Anne fik en køretur med Karsten rundt i Tårup og omegn. Der blev set på badebroen og shelters 

ved Kongshøj Strand, på de mange skilte i landsbyen, huler i asfalten forskellige steder, grønne områder og 

træer og buske. Mange gode drøftelser undervejs.  
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Indsendelse af klage. Tårup Landsbyråd har indgivet en klage til Nyborg Kommune 

over den manglende passage ved Brandgaden 2.A.  

Opsætning af fuglekasser udleveret af Nyborg Kommune 

Arne Nielsen fra Vild med Tårup har indtil videre forgæves forsøgt at få udleveret de lovede fuglekasser, så 

de kan opsættes på det grønne område ved Egetræet før rugetiden begynder. Vi håber, at det lykkes.  

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

Den 6. februar 2023 blev det første møde i styregruppe afholdt på Nyborg Kommune. Se fælles info 

udsendt til Frørup, Tårup og Øksendrup.  

https://www.taarupportalen.dk/portal/index.php/da/tarup/aktuelt/gron-

omstilling?view=article&id=1580:forste-skridt-mod-solcelle-landsbyer&catid=83:aktuelt 

Det næste styregruppemøde afholdes den 17. marts 2023, herefter skal arbejdet i koordinationsudvalget 

og de tre landsbyers arbejdsgrupper igangsættes. Rekruttering til arbejdsgrupperne igangsættes efter den 

17. marts.  

 

3. Henvendelse til landsbyrådet 

Invitation til en Royal Run Stafet, som Nyborg Kommune arrangerer som en optakt i ugerne op til Royal 

Run 29. maj. Alle foreninger, virksomheder, skoler, børnehaver, plejehjem, formelle og uformelle 

fællesskaber bliver inviteret til at deltage i stafetten med et arrangement, som skal binde alle vores lokale 

fællesskaber sammen. Det kan være, I pynter op til royal fest, inviterer til et motionsløb, går en fælles tur, 

arrangerer en skattejagt eller spiser en royal middag sammen eller noget helt andet. Vedhæftet finder I en 

invitation med nærmere information om, hvordan man bliver en del af stafetten. I kan også læse mere på 

kommunens hjemmeside: https://www.nyborg.dk/da/om-kommunen/royal-run-i-nyborg/royal-run-

stafetten/ De første 50 fællesskaber, der tilmelder sig, får en eventpakke med balloner, flag, klistermærker 

mv.   

Invitationen har været bragt på Tårup Portalen  

 Invitation til d. 16. marts kl. 19.00 – 21.00, hvor der afholdes et infomøde på Sulkendrup Mølle om 

varmeplanen og om mulighederne for de landsbyer, som ikke er udpeget til fjernvarme. Det er Mogens 

Michael Møller (NK), Per Jürgensen (NK) og Jimmy Jørgensen (NFS), der kommer og fortæller. Der kommer 

en rigtig invitation ud efter vinterferien. Der bliver en begrænsning på deltagerantallet på 3 fra hver 

landsby, ligesom på det tilsvarende møde sidste år.  

Invitationen vil blive publiceret på Tårup Portalen og interesserede skal tilmelde sig til Mette Bro Jansen. 

Det er dog ganske vist, at Jørgen Tanghus deltager som repræsentant fra solcellearbejdsgruppen i Tårup.  

Invitation til samarbejde med Frivilligcenter Nyborg  

Frivilligcenter Nyborg har gennem det sidste år arbejdet for at få landsbyerne i Nyborg Kommune 

engageret og opmærksomme på, hvad centret kan tilbyde af support – også i landområderne. Tårup 

Landsbyråd er som det første landsbyråd blev medlem og vil opleve mulighederne og være med til at bære 

det gode budskab ud til de andre landsbyer i Kommunen – også via LDU.  

Henvendelse fra Arne Nielsen – hvordan sikre vi, at Tårup forbliver en landsby uden for meget lys  



  
 

3 
 

Arne Nielsen udtrykker et ønske om, at landsbyrådet går ind i følgende 

problemstilling: Hvordan kan vi bibeholde Tårup Landsby som en landsby uden for 

meget lys. En landsby, hvor der ikke etableres nyt lys i byen, som vil kunne opfattes 

som lysforurening. I tillæg ved vi, at Jesper Henrichsen gennem længere tid har 

arbejdet for at få Tårup landsby certificeret som Dark Sky område.  

Tårup Landsbyråd vil forsøge at afdække problemstillingen med henblik på evt. tillæg til udviklingsplanen 

og tillæg til Kommuneplanen.  

Mette tager kontakt til Jesper Henrichsen for at høre, hvor langt han er kommet med en mulig certificering.  

Opfølgning på næste landsbyrådsmøde.  

 

4. Tanker og ideer med frysehuset ved Annelise og Karsten  

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. Desværre foreligger dette 

dokument endnu ikke, så punktet kommer ikke på dagsordenen til generalforsamlingen i forsamlingshuset 

den 8. marts som planlagt.  

Det er Karsten og Annelise fra Tårup Landsbyråd, som arbejder med processen i samarbejde med Hanne 

Dahl og bestyrelsen for forsamlingshuset.  

5. Landzone eller byzone – hvor langt er vi kommet i processen ved Mette  

Der findes kommunale udstykninger i Aunslev/Hjulby (Hylleager), Herrested/Måre (Damgårdsvænget), 

Skellerup, Svindinge (Højvænget) og Ellinge (Toftemarken).  

Det er alene i Aunslev/Hjulby og Ellinge at byggegrundene er byggemodnet.  

I Refsvindinge, Vindinge/Rosilde, Frørup, Tårup og Langtved findes der på nuværende tidspunkt ingen 

kommunale byggegrunde.  

Ovenstående er yderst interessant sammenholdt med Nyborg Kommunes plan om, at de 10 såkaldte 

vækstbyer (ovenstående landsbyer) skal overgå fra landzone til byzone.  

Der er sendt en henvendelse til Teknik – og Miljøudvalget fra Tårup Landsbyråd. Tårup ønsker ikke at 

overgå til byzone, idet der ingen vækstmuligheder er i byen.  

Henvendelsen fra Tårup Landsbyråd bliver behandlet marts 2023 i Teknik- og Miljøudvalget.  

 

6. Forskønnelsesmidler  

Der bliver indsendt en ansøgning ultimo marts 2023 til udbedring af stejlepladsen ved Tårup Strand. Det er 

nedrivning og opbygning af skorsten, nye stolper og af eg og rafter. Mette sørger for at ansøgningen bliver 

indsendt.  
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Julebelysning skal ligeledes indsendes til LDU ultimo marts. Birgitte er ansvarlig for 

ansøgningen, som sendes til Mette. 

 

7. FLR møde den 23. februar 2023 i Skellerup 

Mette opfordrer folk i byen til at komme. 

Tårup landsbyråd er desværre småt repræsenteret, da der er sammenfald med arrangement i 

foredragsforeningen, så Annelise, Paul, Dorte og Erik kan ikke komme.  

 

10. Næste møde 

Næste møde tirsdag den 14. marts kl. 19.00 hos Dorte  

 

11. Evt.  

Husk at sætte kryds i kalenderen til lørdag den 1. april kl. 10.00-14.00. Landsbysamarbejdet i Nyborg 

Kommune holder årsmøde i Ørbæk Midtpunkt. Et interessant program med brunch, drøftelser af 

udviklingen i landsbyerne bl.a. ved kommunalpolitiker/e, indlæg ved adm. direktør, forfatter og 

foredragsholder Jonas Norgaard Mortensen https://www.kristeligt-dagblad.dk/profiler/jonas-norgaard-

mortensen, musikalsk indslag og kåring af årets landsby.  

 

 

 

 


