LDU Nyborg Kommunes Landsbyråd

Referat fra forretningsudvalget for LDU-mødet den 6.april 2022
fra kl. 19.00 til 21.45
Hos: Jeannette Wohlert på Tunnelvej 20, Hjulby 5800 Nyborg
LDU
Ordstyrer: Stefan Wilkens
Fraværende:
Lise Fabricius Høgh i første
halvdel af mødet

6. april 2022
Referent: Mette Bro
Jansen
Tilstede:
Jeanette Wohlert, Kirsten
Hebjørn, Bernt Nielsen,
Stefan Holm Wilkens,
Solveig Hjelholt og Mette
Bro Jansen

Hos Jeannette

1.

Godkendelse af
dagsorden og referat

Godkendt

2.
3.

Nyt fra Formanden
Nyt fra kassereren

Velkommen til Lise Fabricius Høgh fra Kissendrup
Haft travlt med at få overblik over ansøgninger om
forskønnelsesmidler, restmidler og julebelysninger. Et
stort arbejde

4.

Screening af
forskønnelsesansøgni
nger
Julebelysning

Ansøgningerne er screenet og prioriteret.
Indstillinger vil blive tilsendt Nyborg Kommune for endelig
godkendelse og beslutning
Der er ansøgt 657.635 kr. til en pulje på 250.000kr.
På den baggrund er der prioriteret at overføre en del
ansøgninger til restmiddelpuljen. Afventer kommunens
indstillinger før frigivelse.
Juletræsbelysningsansøgningerne er godkendte.

5.

Godkendelse af evt.
restmiddelansøgning
er

Følgende ansøgninger er godkendt:
Hjulby: Fodboldnet – godkendt
Øksendrup I: Vinduesmaling – 1088 kr. Godkendt
Øksendrup II: Stolper til udskæring til okser. 2075 kr.
Godkendt
Vindinge: Boder til markedsdag – 7450 kr. Godkendt
Tårup: Lydproduktion til havefestival – 6300 kr. Godkendt
Tårup: Reparation af gangbro – 5175 kr. Godkendt
Tårup: Folder Vild med Tårup – 4000 kr. Godkendt

6.

Evaluering af
årsmødet

Tårup. Blomsterfrø og diverse træer/buske- 10.000 kr.
Godkendt
Herrested: Flis til legeplads – 3600 kr. Godkendt
Et godt årsmøde med engagerede deltagere og mange
gode diskussioner.
Dejlig mad og god underholdning.
Vi skal arbejde videre med de mange indkomne forslag.
Vi går efter at afholde årsmøde i 2023 den 1. april i
Ørbæk Midtpunkt

7.

Beslutning om
opgavefordelingen

Forslag er sent rundt til forberedelse. Små ændringer,
som Solveig tilretter. LDU-medlemmer modtager den
reviderede udgave.

8.

Tiltag til kommende
FLR møder

Næste FLR-møde bliver den 27. september 2022.
Relevante punkter at drøfte på næste LDU møde den 9.
juni 2022 kunne være:
Invitere den nye Center- og landsbykoordinator
Hvordan udarbejdes en byggeansøgning
Inviterer Trafikgruppen til at komme

9.

Aftale fælles møde
med Mogens Michael
Møller, fagchef for
bæredygtigt klima

Der skal aftales et stormøde om energibesvarende
projekter i landsbyerne.
LDU foreslår at mødet afholdes i et lokale på Nyborg
Rådhus.
Vi anbefaler, at arrangementet annonceret i
dagspressen.
Forslag til mødedatoer. Stefan melder datoen ud, når det
er aftalt.
Tirsdag den 17. maj 2022
Torsdag den 19. maj 2022

9.

Eventuelt



Jeanette synes der rundsendes for mange mail,
hvor info og beskeder drukner. Det forslås, at vi
skal have en Messenger gruppe. Ikke enighed i
gruppen om det vil løse problematikken.
DagsordenssætteS for drøftelse/evt. beslutning på
næste møde.



Hvordan og hvorledes med de aftalte rundture
med politikerne til landsbyerne, som var aftalt med
Michael Rasmussen? Vi afventer til den nye
center- og landsbykoordinator er ansat.



Udviklingsplaner version 2– skal igangsættes i et
samarbejde med Nyborg Kommune.

Forslag om faste punkter på dagsordenen.
FLR – et fast punkt som kunne hedde Nyt fra
udviklingsgrupperne.
Dagsordenssættes for drøftelse/ evt. beslutning på næste
møde

