
Referat af borgermøde den 29. marts kl. 19 på Frederik VI´s Hotel. 
 
Der var mødt 16 deltagere op til mødet. 

Som oplæg til borgermødet fortalte Gunnar Landtved, formand for Ryslinge Lokalråd og formand 

for Fynsland, om sine erfaringer med lokalrådsarbejde i Faaborg-Midtfyn kommune.  

 
1.  Valg af dirigent 

 Alfred Hansen blev valgt. 

   

2.  Formandens beretning  

 Formanden for Lokalrådet, Marlene Dyrelund, berettede om den korte periode det 

 nuværende råd har siddet. Ud over at præsentere det enkelte medlem for forsamlingen var 

 hun bl.a. inde på:  

 Ansøgning til forstadspuljen, sagen om evt. lukning af Præstevej, stisystem ved 

 Udskovvej, ”Foreningernes dag” og et ønske om en revision af vedtægter, som gør op med 

 medlemskab af Lokalrådet. Rådets indtægtskilde må derefter komme fra frivillige bidrag  fra 

 virksomheder og borgere i området. 

 Formanden udtrykte rådets intentioner med det videre arbejde – ønske om at være mere 

 synligt for borgerne og komme til at spille en mere aktiv rolle i forhold de mange 

 foreningsaktiviteter, som Korup-området byder på. Hun sluttede af med at sige, at Lokalrådet 

 har et ønske om ”at sætte nye initiativer i gang, så vi bevarer et aktivt område”. Og videre 

 opfordrede hun ”at hvis der er noget I ønsker, vi skal tage op, så kontakt endelig en af 

 lokalrådets medlemmer!”. 

  

 Formandens beretning gav anledning til disse spørgsmål/kommentar: 

 Leif Sigvardt spurgte om, hvad ansøgningen til forstadspuljen drejede sig om.  

 Svar: Ønske om penge til at få lavet en hjemmeside, som ud over generelle oplysninger skulle 

 indeholde en debatside, hvor borgere kunne udtrykke sig om lokale forhold. Ansøgningen 

 blev imidlertid afslået. Der arbejdes stadig på at få en ny hjemmeside etableret. 

 Inge Ryet udtrykte, at på den del af Præstevej, som forbinder Gl. Korup med den øvrige by er 

 der en del biltrafik, og bilernes hastighed er ofte al for høj set i forhold forholdene på vejen.          

  

 Formandens beretning blev godkendt. 

    

3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

 Lokalrådets kasserer gennemgik det reviderede regnskab. 

  

 Dette blev godkendt af forsamlingen. 

 

4.  Forslag til planer for det kommende år.  

 I forlængelse af sin beretning udtrykte formanden, at Lokalrådets hensigter for det kommende 

 år kan bl.a. udtrykkes ved disse ytringer: 

 - at optræde som borgernes indgang til Odense kommune, byråd og administration 

 - at være en solid samarbejdspartner i forhold til andre foreninger 

 - at være en samlende enhed i lokalsamfundet   

 

 Bodil Jensen kommenterede ved at fortælle om borgermøderne i Odenses lokalområder ” Det 

 gode liv i Odense”. Dette afholdes for Korup-områdets vedkommende den 29. august. Her 

 opfordrede hun til, at foreningerne sætter sit præg på arrangementet. Her kunne Lokalrådet 

 også have en stand.  

 Endvidere udtrykte hun, at Lokalrådet kunne spille en rolle i forbindelse med 

 ”Foreningernes dag”, som er et arrangement, der afholdes den 3. september. 



 Endelig orienterede hun om et projekt ”Borgerne bestemmer”, som Odense kommune vil 

 igangsætte for et lokalområde. Her får borgerne mulighed for at anvende 200.000 kr. til at 

 forbedre og udvikle forhold i deres område. 

 

 Aksel Nielsen kommenterede i forbindelse med ”Foreningernes dag”, at det måtte være 

 formændene for de enkelte foreninger, som er de bærende for samarbejdet.  

 

 Alfred Hansen udtrykte ønske om bedre til- og udkørselsforhold ved butikscenteret. Endvidere 

 ønskede han ”hajtænderne” på vejen fra apoteket med udkørsel fra tanken genetableret. Bodil 

 Jensen støttede forslaget.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 

 

  Det siddende Lokalråd ønskede at revidere vedtægterne for Lokalrådet. Den reviderede  

  udgave,  som kunne hentes på www.koruplokalraad.dk, blev gennemgået og drøftet. 

 

  De nye vedtægter blev godkendt. 

 

   

6.  Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 

 Medlemmerne Marlene Dyrelund Gemmer, Jette Johansen og Bjarne Flindt var på valg. 

  

 De blev genvalgt. 

   

7.  Valg af to suppleanter.  

 Der var ingen kandidater. 

  

8.  Valg af to revisorer 

 De nuværende revisorer Leif Sigvardt og Jens Larsen blev genvalgt. 

 

 

9.  Eventuelt.  

 Drøftelse af forslag om sti-anlæg ved Udskovvej.  

 Dirigenten takkede for et godt møde.   

 

 

 

 

 

     Referat: Bjarne Flindt   

http://www.koruplokalraad.dk/

