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Formandens beretning
Det har været endnu et underligt år, hvor vi faktisk har ligget i stampe, og præget af Corona situationen, som alle
andre.
Det har desværre betydet, at vi ikke har haft det store aktivitetsniveau i lokalrådet, men lidt er der altid at tage sig til.
Vi kæmper stadig med kommunen omkring vores skoleveje, og her er Kirkevej og den overgang der findes stadig
aktuel, da lokalrådet mener at den fartbegrænsning i form af et alt for lavt bump skal ændres til noget de alt for
hurtige bilister kan mærke.
Ligesom fodgængerfeltet på Svendborgvej ved kirken skal have en større opmærksomhed. Her har kommunen efter
flere henvendelse fra lokalrådet foretaget beskæring af de træer der skygger for de gule advarselslys der skal
markere at der er en fodgængerovergang. Men som sådan nu engang er, ja vokser træerne jo ud igen, og igen er det
på tide med en henvendelse til kommunen om en beskæring.
Vi så dog gerne at de to gule advarselslys blev suppleret med to lave gule blink. Men som altid fattes Kommunen
penge til den slags.
Vi er også på omkring cykelstien til Egeskov Mølle, hvor beplantningen er vokset så højt, at der nu skærmes for de få
overgange/udkørsler der er på Bøjdenvejen.
Vi har i flere år deltaget på Egeskov Marked sammen med Landsbyklyngen “Landet på Midtfyn”, et samarbejde der
desværre har haft sin tid. En ny sammenslutning “Mit Midtfyn” med centrum omkring Ringe har set dagens lys, dog
uden at Kværndrup er direkte med. Vi støtter op om sammenslutningen, men har valgt at stå lidt udenfor, for om
ikke andet, så lige se tingene an. Det er meget godt det der med Ringe, men udviklingen skal ikke kun centraliseres,
den skal også foregå i de mindre landsbysamfund.
Borgerbudgettet er desværre fra Kommunal side lagt over til Fynsland, som ja undskyld ordene, virkeligt har klokket i
det, og ikke fået pengene ud til borgerne. Man ville prøve om ikke man kunne samle borgerne til en fællesspisning
for at drøfte hvad de mange penge kunne bruges til, der er trods alt 500.000,- kroner i puljen. Men det blev ikke til
noget, så året efter var der 1 million at lege med, eller lidt over 300.000,- kroner til Ringeegnen. Borgerbudgettet
blev den fiasko som flere lokalråd desværre havde forudset. Når for mange kokke vil krydre maden, ja så bliver den
til sidst uspiselig. Vi må prøve om ikke vi kan få Borgerbudgettet tilbage til lokalrådene til næste år.
Så har vi haft vores affaldsindsamling, som desværre det ene år, måtte aflyses grundet Corona, men vi er på igen,
lige så snart det bliver tid. Danmarks Naturfredningsforening har endnu ikke været ude og fastsat en dato.
--------------------------------------------------------------------------------Lokalrådet blev i Maj måned 2021 kontaktet af Lone Wenzell, da hun gerne ville præsentere sig overfor lokalrådene.
Hun var netop tiltrådt som ny direktør for By, Land og Kultur samt Arbejdsmarked.
Under samtalen fortalte Lone også at man ønskede at afhænde Kværndrup Station, som i dag bruges som
Iværksætterhus, men lige ville høre om Lokalrådet kunne have en interesse i huset, som et kommende Borgerog Foreningshus for foreninger i Kværndrup.

Vi er nu i løbende dialog med Kommunen omkring en fremtid for Kværndrup Stationsbygning, hvor vi gerne ser
at det vedbliver som Iværksætterhus, samtidig med at lokaler der ikke er udlejet til iværksætterne, kan
administreres af Lokalrådet, som ønsker at tilbyde Kværndrups mindre foreninger lokalefaciliteter til en billig
husleje, ligesom man har praktiseret det i Ringe, med Guldhøj skolen, hvor foreninger kan leje sig ind på
timebasis, for 20-40 kroner i timen.
Det bliver spændende at se om det faktisk bliver en realitet, at Lokalrådet kan overtage den del af bygningen
der ikke er udlejet.
Det var de korte ord for denne gang.
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