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LU-møde

referat 1. september 2015, Mødestedet, kl. 1900.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Poul og Jakob Vedel

1. Formandens forpligtigelser.
a. ok
2. Godkendelse af sidste referat.
a. Ok - Referatet gælder ALTID som dagsorden til næste møde
3. Lokaludvalg
a. BørneUniverset . åbent hus fredag den 4. sept. 1300-1730
Link til ”Børneuniversets” Facebook-gruppe.

b. Lokaludvalget.
b.i.1. LokalUdvalget er en støtte for de enkelte foreninger og
aktionsgrupper overfor kommunen.
b.ii. Formidle gennem alle kanaler.
b.iii. LU ud til de andres bestyrelsesmøder. LU vil gerne inviteres.
b.iv. LU skal formidle arbejdsopgaverne til de respektive foreninger.
b.v. Fortæl om mulighederne for at skaffe fondsmidler via kommunen. FB
og HP. Se kommunens hjemmeside:
http://www.middelfart.dk/Kultur og fritid/Fundraising og
kontakt fundraising- og udviklingskonsulent Sabine Christensen
på tlf. 8888 5010 eller på e-mail
sabine.christensen@middelfart.dk .

c. Fælles LU-møde den 15. sept kl 1900 på Aulby Skole (Videncenter)
c.i. PEB melder 3 til
d. Flygtninge i lokalområdet. Se referat Kontakt person for interesserede i
Middelfart Kommune:
Ulla Sørensen, ulla.sorensen2@middelfart.dk tlf 51 29 37 85
e. Hjemmeside: velkommen og så derefter nyheder? Forsimples og gøres mere
sexet.
f. Cykelsti (Harndrup-Brenderup) er i gang.
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g. Stiplan fra Kommunen. Kommunen har indkaldt til følgegruppemøde den 13.
august ang første etape der foregår i vores lokalområde: Vindebjergvej,
Fjellerupvej ved.

4. Mødestedet:
a. Mødestedet er nu overgået til Nordvestfyns Boligforening. Kontaktperson: Tove
Rasmussen, Knorreløkken 17, Harndrup. Tlf. 64881090 mail: toverast@mail.dk
a.i. LokalUdvalget har stadigt Mødestedet som mødested. Men ingen
viceværtsforpligtigelser ☺
a.ii. Øvrige brugere fortsætter som hidtil.
a.iii. Boligforeningens fremtidige planer kendes ikke.
a.iv. Opgørelse af forbrug udestår for afslutning af vores regnskab.
5. Kommunalt nyt:
a. Se http://www.middelfart.dk/
6. udvalg, grupper og foreninger:
a. Se http://www.fjelsted-harndrup.dk/ samt ”Hva’ så Fjelsted-Harndrup” for lokale
aktiviteter.
b. Bagklapssalg ved Harndrup Forsamlingshus den 27.september, se hjemmesiden
7.

Eventuelt, gerne sladder.
a. Transportgruppen har tanker om at lave en aktivitetsbane på vandværkets gamle
grund/den skjulte sti.

8.

Næste Lokaludvalgsmøder
a. Tirsdag den 6. oktober 2015 kl 1900, Mødestedet.
b. Tirsdag den 3. november 2015 kl 1900, Mødestedet.

Harndrup den 1. september 2015, Jakob Vedel
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