
Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2021. 
  
Så er det igen blevet forår i Danmark, og i Lørup. Alt er næsten sprunget ud, og 
blevet grønt og varsler sommerens komme. Som medføre en masse dejlig ude tid, 
hvor snakken med naboerne i Lørup sker meget oftere. 
  
Sådan startede forriges års beretning til generalforsamling. Det var også før 
Coronavirusen kom til Danmark, og påvirkede livet i Lørup ligesom i resten af 
samfundet.  
Så efter at bestyrelsen først udsatte generalforsamlingen for 2020, aflyste vi den 
helt. Og satte generalforsamlingen på pause, til vi mente det var Coronavirus sikkert, 
at afholde den. 
Det mener vi det nu er blevet, selvom vi afholder generalforsamlingen under lidt 
andre forhold end vi plejer. Bare for at være på den sikre side. 
  
Jeg vil starte med at gennemgå bestyrelsens beretningen for 2020.  
  
Først vil jeg benytte lejligheden til, at sige hjertelig velkommen til de nye familier, 
der har valgt at bosætte sig i og omkring Lørup, dejligt. Nogle skal lige have bygget 
et hus inden tilflytningen sådan rigtigt kan ske. Dejligt med så mange unge familier, 
nogle med børn, og andre med børn på vej. Andre der er et andet og senere sted i 
livet.  
Så velkommen til alle. 
   
Der har på trods af Coronaen været afholdt få arrangementer, i løbet af året der er 
gået. Andre er blevet aflyst i takt med at Coronaen har udviklet sig og har fyldt mere 
og mere. 
  
Blandt arrangementer, der blev afholdt kan nævnes Legeplads dag, hvor vi 
vedligeholder legepladsen. Og gyngestativet mødte sit endeligt, på grund af tidens 
tand havde været hård ved det.    
Sct. Hans kunne godt gennemføres, da Coronaen for en kort stund havde mistet 
noget af taget om Danmark. Det var en rigtig fin aften med god tilslutning. 
Æblemost dagen blev afholdt, men med "tidsbestilling", så man ikke blev for mange 
ad gangen. Ellers blev Høstfesten, Adventskransebinding og Solæg desværre aflyst. 
  
Håber jeg har fået alle med, ellers er det en fejl fra min side.  
  



Bestyrelsen har, selvom Coronaen har været meget nærværende, forsat arbejdet. 
Møderne har været afholdt, både udendørs med sikker afstand, og indendørs i 
egene hjem, men over Messenger. Vi har også brugt de elektroniske muligheder i 
vid udstrækning. 
Legepladsudvalget har arbejdet med at søge fonde og skaffe midler til et nyt 
gyngestativ, samt at gøre legepladsen mere attraktiv at besøgende.   
Der er givet tilsagn på Kr. 10.000,- fra Ryslinge Lokalråd til et nyt gyngestativ. Så tak 
for det, de lander på et tørt sted.  
Ydermere har de nye ejere på Mølledamsvej 3, Pauline og Morten, indvilliget i, 
forsat at leje området ud så vi kan bibeholde legepladsen på sin nuværende 
placering. Tak for det. 
  
Trafikudvalget arbejder stadig med trafik situationen i Lørup, især krydset Lørupvej 
og Mølledamsvej. Hvor vi sammen med kommunen, har fundet gode løsninger 
herpå.  
Egesmarken er blevet udbedret ad to omgange, da første forsøg havde nogle 
udfordringer. Det blev meget bedre i anden omgang.  
Der er blevet tilrettet skilte på Lørupvej, med "krydsende cyklister", samt advarsel 
om farligt vejsving og hastigheds begrænsning, på Mølledamsvej. På hver side af 
Kapelvej. Alle hajtænder og hvide markeringer, vil i løbet af sommeren blive 
opfrisket. 
Ydere mere er der blevet lavet trafikmåling på Lørupvej i efteråret 2020. Resultatet 
viser at der bliver kørt for hurtigt, hvilket betyder at det er blevet indstillet til teknik 
og miljø udvalget i Faaborg Midtfyn Kommune, at der skal laves et miljø bump på 
Lørupvej, omkring vejboden Oasen. Samt en "byport" i forbindelse med bumpet. 
Hvor også byskiltet flyttes hen.  
Desværre lå vores projekt lige uden for den økonomiske ramme for i år. Så 
forventningen fra Teknik og Miljø afdelningen er, at det bliver lavet til næste år i 
2022.  
  
Så vil jeg også gerne benytte muligheden, for at sige tak til Thomas Limbrecht og 
Birte Marchl, for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. De har begge valgt ikke at 
genopstille i denne omgang. 
  
På bestyrelsens vegne Steen.         
 


