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Et år er gået og foran os ligger et nyt og spændende år med lokalrådsarbejde, men det er ikke det nye år jeg
vil tale om, men om det der netop er gået!
Vi står her i aften ved lokalrådet generalforsamling, og et af de mange punkter vi skal igennem er
formandens beretning om det der ligger bag os, for hvad har vi nået i 2016, hvad har vi brugt kræfter og
energi på.
Når jeg tænker tilbage på 2016 har vi faktisk nået en hel del som vi kan være stolte af. Vi er nu en
fasttømret del at landsbyklyngen Landet på Midtfyn, hvor vi netop i indeværende år skal lære at stå på
egne ben, efter at Realdania og DGI har forladt projektet, og overlagt styringen til de tre lokalråd, som
består af de tre lokalråd, Gislev Kværndrup og Ryslinge – eller GKR som vi har valgt at kalde de tre lokalråd i
forkortet udtryksform. Landet på Midtfyn startede tilbage i 2015 i september måned og nu ca. 1½ senere
kan vi måle vores fremgang i succes, vi har fået sat fokus på den skrantende økonomi i Ryslingehallerne og
vi har været med til at starte et redningsprojekt for de tre haller, som nu ser ud til at bære frugt, der er en
optimisme at spore i Ryslingehallerne og med den af Ryslingehallerne fremlagte redningsplan ser det ud til
at vi kan bevarer vores hal her i Kværndrup, men ikke længere som en del af Ryslingehallerne , nej som en
selvstændig og velfungerende hal, som så tillige med tid skal danne rammen om Kværndrups multihus, eller
hvad det nu engang kommer til at hedde, for planen er at der skal skabes rammer for mange andre
aktiviteter end lige sport og idræt i hallen. Her arbejder en gruppe borgere utrætteligt på at skabe nye tiltag
for andre aktiviteter, noget som lokalrådet gerne støtter og samarbejder om!
En cykelsti mellem Gislev og Fjellerup er også et af de projekter som vi i Kværndrup gennem Landet på
Midtfyn har været med til at få sat på kommunens dagsorden, og som gerne snart skulle kunne iværksættes
for en langt mere trafiksikker færdsel for cyklister og gående! Flere andre projekter kunne listes op her,
men det skal jo ikke kun handle om vores nære samarbejde med de ti nabosogne, Gislev og Ryslinge. Vi kan
selv i Kværndrup – og en af de helt store var lokalrådets deltagelse på egeskov Marked – her havde vi i
samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune fået en stand, hvor vi med lykkehjul, slik, balloner og flotte
sponsorgaver fra flere af byens handlende lokkede folk til at dreje på vores, nok interimistiske, men festlige
lykkehjul og hvor vi fik en snak med de mange besøgende på vores stand om det at bo- eller ligefrem flytte
på landet. Vi fik i hvert fald uddelt en hel masse brochurer om kommunen og om ledige byggegrunde. Om
vi fik nogen overbevist om at de skal flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune, ja det er ikke til at vide, men
skulle det være tilfælde, om så bare en familie flytter hertil, ja så er det helt sikkert umagen værd. Og en
ting står fast og det er at vi prøver igen i år.
Biblioteket fik jo sit helt eget liv, med flygtninge og hvad dertil hører! En lille gruppe bestående af lokalrådet
og et par frivillige modtog de første flygtninge, som flyttede ind i det netop ombyggede bibliotek. Hurtigt
kom der flere flygtninge og heldigvis også flere i modtagergruppen, som over sommeren fik egne ben at stå
på, og lokalrådet kunne trække sig tilbage vel vidende at modtagergruppen var klar til at tage over!
Jeg vil ikke komme så meget ind på Borgerbudgetterne, men bare sige, at det har været en tur op ad bakke
for Kværndrup Lokalråd, for selv om vi fik gjort reklame for projektet, mangler vi i den grad tilbagemelding
om det videre forløb. Om vi så har sovet i timen eller om projektet endnu ikke har set sin afgørelse skal jeg
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ikke udtale mig om, men et er sikkert og det er at det er noget vi må tage fat på, på en ganske anden måde,
hvis og såfremt kommunen gentager projektet i år.
Så har vi været til høring omkring endnu en udstykning i Kværndrup, en mark der ligger mellem
fuglekvarteret og hovedvejen og som skal have tilkørsel via Lærkevej. Lokalrådet har ikke haft de helt store
indsigelser mod dette projekt, men har påpeget overfor kommunen at en øget trafikmængde på Lærkevej,
vil kunne skabe trafikfarlige situationer da en stor del at vejen faktisk er uden belægning på fortov, og
derfor er gående og folk med barnevogn henvist til kørebanen, og da vejen dagligt benyttes af dagplejere
med nærmest løst gående småfolk, kan vi ikke bare ignorerer denne fare. Så må kommunen flisebelægge
den del af Lærkevej hvor der mangler fliser, så gående og andre kan føle sig trygge!
I Kværndrup har vi en positiv befolkningstilvækst, vi bliver flere og flere og det skulle vi gerne blive ved
med, altså at have en positiv befolkningstilvækst, men det er noget vi kun kan bibeholde, hvis vi samtidig
har noget at tilbyde dem der vælger at flytte til Kværndrup, her skal vi være glade for vores skole og hal, for
uden dem, er det svært at se hvor attraktivt det er for en børnefamilie at flytte til Kværndrup. Vi har også et
meget rigt foreningsliv som på mange måder udgør kernen i vores lokalsamfund.
Så har vi endeligt om vi så kan sige- fået en cykelsti mellem Kværndrup og Egeskov Mølle, noget vi kun kan
sige om, at det var på tide. 20 år skulle det efter sigende havde taget før cykelstien blev en realitet, utallige
henvendelse til vejdirektoratet som står for denne del af vejnettet i Kværndrup sogn. Nu er den her og stor
tak for det, det bliver rart at de mange besøgende der skal til og fra Egeskov slot og Mølle i år ikke længere
skal gå på landevejen. I den forbindelse vil lokalrådet gerne takke Bent Hansen og mange flere for det
utrættelige arbejde de også har lagt i dette projekt!
Talen kunne blive endnu længere, hvis vi skulle opliste alle de områder vi faktisk er aktive på, så jeg vil
slutte her med at takke mine rådsmedlemmer for den store indsats de hver i sær har yder i det forgangne
år.
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