
1: Referat godkendt fra sidste møde.  
 
2: Evaluering af projektgruppens arbejde i 2021 v. Arne R. 

• Måske vi skal være lidt mere retningsgivende på fb og f.eks. køre med temaer 
• God idé med vinterpause 
• Enige om, at vi har nået meget og at samarbejdet fungerer godt 

o Smittet af på f.eks. Andelskassen og kirkegården 
o Politisk opmærksomhed 

 
3: 2022 tanker 

• Forslag: VmT indslag på den musiske havefest lørdag d. 20/8 kl. 13 
• Børneaktiviteter – idéer: historier om superhelteinsekter, evt. inddragelse af 4kløverskolen 

Frørup (Eva Nielsen, afdelingsleder) 
• Nyborg Kommune har midler til 'vild med vilje' beplantning, inkl. blomsterløg 
• Stenbunker, evt. flyttes med en rendegraver (financiering?). Undersøg om Erik Haulund har 

nogle store sten i overskud. 
• Seværdighedsskilte til informationsplanche 
• Forslag: Proaktiv nominering af haver, der er gode for biodiversiteten, men som måske ikke er 

vidende om Vild med Tårup-projektet  
• Ekskursioner, f.eks. stien ved Klintholm (når klokkefrøerne kvækker), Hesselager Kirkegård (midt 

april og fremefter) m.m. 
 
4: Status på høslæt af bedene under Egen 

• 27/3-2022 mødes gruppen og slår de vilde bede 
 
5: Status på etablering af levesteder ved bedene under Egen. 
 
6: Færdiggørelse af folderen, hvor langt er vi? 
- Illustrationer 
- Layout 
- Økonomi 
- Formidling 
Se tekst til folder 

• Fint oplæg til folderen; forkorte bagsideteksten og gøre "Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre 
noget" mere tydeligt 

• Oplag på 1000 stk i god kvalitet, pris ca. 4.000 kr inkl. moms 
• Formidling: skal lige gøre opmærksom på folderen før den husstandsomdeles, så folk er 

forberedt på, hvad det er 
 
7: Henvendelse fra VINK om besøg hos os den 19. juni kl. 10-12, max 30 personer. Mødeprogram 
forberedes og Lille Sal i Forsamlingshuset skal reserveres.  
 
8: Eventuelt 
 
9: Næste møde: 4. maj kl. 19-21 hos Steen  
 

https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8sl%C3%A6t
https://vildmedtaarup.dk/vmt/images/vmt/pdf/maanedskalender-vildmedtaarup-2022.pdf

