LDU Nyborg Kommunes Landsbyråd

Referat for LDU-mødet den 13. september 2021 fra kl. 19.00 til 21.45
Hos Lone Jørgensen, Asketoft 4, 5871 Frørup

LDU
Ordstyrer: Stefan Wilkens
Fraværende:

1.

2.

Hos Lone
Referent: Anette Lyholm
Tilstede: Stefan Wilkens,
Bernt Nielsen, Lone
Jørgensen, Jeanette
Wohlert, Kirsten Hebjørn,
Solveig Hjelholt, Carsten
Hansen og Anette Lyholm

Godkendelse af dagsorden
og referat
Nyt fra Formanden

3.
4.

Nyt fra kassereren
Status cykelstrategi ved Lone
og Anette

5.

Status på Grønt råd ved Lone

6.

Godkendelse af
forskønnelsesansøgninger

7.

Godkendelse af evt.
restmiddelansøgninger

Verificeret.
Der sendes snart referat fra møde i
Udviklingsudvalget. Michael Rasmusen har
sendt oversigt over bevilling fra
Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 1. runde.
Budget gennemgået uden bemærkninger.
Et af målene for Cykelstrategigruppens arbejde
er mere sikkerhed for cyklister. Derfor er der
bl.a. søgt penge til cykelstier. På kommende
FLR-møde vil Lone informere om Bikestations,
som landsbyer kan søge penge til.
Grønt Rådsmøde 6. september. Referat fra
mødet lægges på hjemmesiden, så snart det
sendes ud. Nyt er bl.a. at naturvejleder Tue
Skovgård Larsen skal være formidler mellem de
forskellige projekter under rådet og kommunens
borgere.
Carsten Hansen deltog her med info om
ansøgningerne.
Der er samlet kommet ansøgninger for
188.376,20 kr.
Der er prioriteret, og ansøgninger er sendt til
kommunen for endelig beslutning.
Der er 5 ansøgninger via retsmidler og alle er
bevilget:
Hjulby: 1.490 kr. til bio hundeposer og
2.000 kr. til traktementer ved to byvandringer.
Kissendrup: 4.000 kr. til juletræ,

underholdning, godteposer, gløgg og
æbleskiver ved julearrangement og til
kransekage og sodavand ved nytårsløb.
Langå: 2.500 kr. til slikposer, kaffe og
æbleskiver ved juletræstænding.

8.

Forberedelse af FLRmøderne 23. september og
17.november

9.

Møde Vej og park september.
Status og hvem deltager

10.

Eventuelt

Svindinge: 3.000 kr. pga. prisstigning i
forbindelse med tidligere bevilligede midler til
indkøb af solcellelamper.
Dagsorden til FLR-møde den 23. september er
sendt til kontaktpersoner og har været i
lokalavisen.
Forslag til punkter til dagsorden den 17.
november: Udviklingsplaner, Nabohjælp, ”Brush
up” ang. ansøgninger, hvor der kræves
byggetilladelse.
Mødet finder sted 27. september. Stefan skriver
ud til kontaktpersoner og informerer om, at evt.
spørgsmål kan sendes til Stefan, som vil stå for
at videreformidle til Vej og Park. Information om
dette gives også til FLR-møde den 23.
september.
Ny kontaktliste

