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LU-møde

referat 9. februar, Fjelsted-Harndrup Skole, kl. 1900.
Tilstede:
Se nederst i referatet
1. Velkommen.
a.i.
Poul-Erik Brandt bød velkommen og fortalte om dagsordnen.
2. I årets løb:
a. Fjelsted-Harndrup
a.i.
Cykelsti sammen med Brenderup LU og ”transportgruppen” i FjelstedHarndrup.
a.ii.
Vejsaneringer omkring Vindebjergvej og Brolundvej
a.iii.
Uddannelses bus og forbedringer af andre ruter, specielt grundt
”trafikgruppens” arbejde.
a.iv.
Børneuniverset, Skolen i Fjelsted-Harndrup har et stort indtag af
elever samt har udgivet en folder om lokalområdet samt skolen røde
tråd.
b. Gelsted.
b.i.
b.ii.
b.iii.
b.iv.
b.v.
b.vi.
b.vii.
b.viii.
b.ix.
b.x.

c. Indslev:
c.i.
c.ii.
c.iii.
c.iv.
c.v.
c.vi.
c.vii.

Cykler i ”Midtbyen” er i gangsat, problemer med placering.
Transport (cykler) er vigtigre end motion i lokalområdet.
Positiv mediekontakt for foreninger.
Hallen har det hårdt, forening er under opbygning for at overtage
hallens drift.
Der er lokalfolder på vej.
Foreningshuset kører
Multibane under udarbejdelse, finansieringen er næsten i hus.
Sheltere af den sydfynske type er klare til opsætning.
Gelstedposten udkommer 6 gange årligt.
Velbesøgte fællesspisninger.

Forsamlingshuset arbejdes der med dagligt, er lejet godt ud.
”Stop tyven” møder, er omdøbt til ”agent 007”.
Fællesspisninger.
Sport i forsamlingshuset.
Puljer søges til ”energiprojekt”.
3 børnefamilier er flyttet til.
Udstykningstanker.

d. Brenderup
d.i.
Cykelstiens åbning havde målområde i Brenderup
d.ii.
Trafiksanering ved ”Fruervej”
d.iii.
2 tilflyttermøder, godt besøgt
d.iv.
Indvielse af den nye hal
d.v.
Ønske om postnummer ved flytning internt i kommunen
d.vi.
Klodelauget: bl.a. vedr. trekanten.
d.vii.
Informationstavle under udarbejdelse
d.viii.
Idrætsforeningen arbejder på oprettelse af multibane
d.ix.
Udlejning af kajakker ved Ishuset
e. Båring
e.i.
e.ii.
e.iii.
e.iv.

Tilflyttermøder bliver nu direkte invitationer til tilflyttere
Stiplan: transport er vigtigere end motion
Middelfartvej: i myldretid 750-900 biler i timen, egen tælling
Evalueringsmøde omkring udviklingsplanen trak 45-50 personer
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e.v.

Har afleveret høringssvar vedr. biogasområdet nord for motorvej: er
indbudt til møde med energiudvalget.

f. Røjle
f.i.
f.ii.
f.iii.
f.iv.

Stiplaner, banesti, følgegruppe
Trafiksanering, fartdæmpning
Militærbroen, Vejlby Fed (1864) til fredning?
Koordinering af stiplaner

g. Føns
g.i.
g.ii.
g.iii.
g.iv.
g.v.
g.vi.
g.vii.

Søfredning del af Naturpark Lillebælt
Senior bofællesskab
Daginstitutionen Søstjernen mangler børn
Stiplaner, rekreative, følgegruppe
Sti langs vandet
Havsvømmere, minitrathlon, ansøger om hus til omklædning m.v.
Den gamle branddam, myggeudvikling, renoveres

h. Strib:
h.i.
h.ii.
h.iii.
h.iv.

Hjemmesiden, svær opstart
Kontakt til grundejerforening ang. Velkomstpakker
Strandprojekt, bekæmpelse af hybenroser mm
Røjlemose ang ejerskab og reetablering af kogræsserlaug

i. Nørre Åby
i.i.
Trafiksikkerhed, følgegruppe, Manglende samarbejde med
kommunen, manglende opbakning fra beboere.
i.ii.
Planlægger beboermøde.
3. Udviklingsplaner:
a.i.
Strib: Motionssti
a.ii.
Nørre Åby: Tusindårs Legeplads, Borgerforening,
Handelsstandsforening, Ikke flytte et komma i Udviklingsplan.
a.iii.
Indslev: stiplan for dyrt
a.iv.
Gelsted: stille og roligt
a.v.
Røjle: Stisystemer, bro, rabatter ved vejende
a.vi.
Båring: udviklingsmøder, via Båringnyt.dk samt Facebook, Infoskærm
i brugs skiftes hver uge
a.vii.
Føns: udliciterer Udviklingsplan til ”special” foreninger, inviterer til
bearbejdning af den gl. plan
a.viii.
Fjelsted-Harndrup: udlicitereret plan arbejde, bl.a. til trafikgruppen
a.ix.
a.x.

4. Fibernet:
a.i.
a.ii.
a.iii.
a.iv.
5. Flygtninge:
a.i.

Engagement giver lydhørhed hos kommunen, til en vis grænse
Uddanelsesrestgruppen, hvordan opsamles denne? Måske lokal
uddannelses institution, f.eks. i Brenderup?
Føns: udlicenteret, alle er dækket ind
Harndrup: udbygges mod øst i 2016
Gelsted: intet fibernet pga eksisterende antenneforeninger
Nørre Åby: antenneforeninger
Nørre Åby: en del flygtninge. Kommunen ønsker at Lokaludvalget
udfører arbejdet. Konsulenter: flygtninge i Udby
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a.ii.
a.iii.
a.iv.
a.v.
a.vi.
a.vii.

Føns: Fælles sammenskuds spisning og tallotteri – stor gensidig
glæde. En aktiv hjælp giver pote. Borgergruppe lærer foreningsliv fra
sig.
Brenderup: ingen henvendelser
Gelsted: har inviteret konsulenter til fællesspisning. Havde kontakter
med hjem: kursus.
Fjelsted-Harndrup: ingen kontakt til konsulenter.
Indslev: decentral placering af flygtning i kommunen – hver landsby
en barakby.
Konklusion er ønske om mere kontakt med og fra kommunen

6. APP’en, Vandring fra landsby til landsby:
a.i.
Strib og Gelsted: intet nyt. År 2016 er sidste ”gratis” år : udnyt det!
a.ii.
Nørre Åby: plan om lokalhistorisk rute
a.iii.
Strib: fortsætter, kendskab til app vigtig
a.iv.
Føns: lad turistforeningen tager mere end halvdelen af regningen i
fremtiden.
a.v.
John i RAVKO: send mailadresse til ham. 2-3 stier med hver 2-3
interessepunkter er en god start.
7. Informationstavler:
a.i.
Fjelsted-Harndrup: Brugs har skærme vi kan anvende, jpg og pdf
filer. Ellers tanker om whiteboards ved forsamlingshusene.
a.ii.
Båring: Egen skærm med båndsløjfe, opdateres ugentligt. Uden
reklamer, brugsen giver strømmen
a.iii.
Gelsted: arbejder på et professionelt internetbaseret system, 5
stationer, en tredjedel af skærm med reklamer. Pris 75000kr i
anskaffelse. Et stort ønske
a.iv.
Føns: analog løsning
a.v.
Brenderup: som Fjelsted-Harndrup
a.vi.
Indslev: whiteboard ved forsamlingshuset.
8. Sygehuset:
a.i.
a.ii.
a.iii.
a.iv.

Føns: skriv under personligt, ikke som fælles LU-beslutning
Indslev: der kommer ikke skadeklinik i Fredericia, bliver i Middelfart,
deadline ultimo februar
Gelsted: beslutning uden for vores rækkevidde, tages centralt,
folketinget
Vi vil bevare sygehuset med nuværende faciliteter intakte. Jette
skriver resolution.

9. Eventuelt:
a.i.

Ikke noget der ikke er bragt frem

10.Næste møde:
a.i.

Strib: i september 2016.

Harndrup den 7. januar 2016, Jakob Vedel
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deltagere:
Eskild Gormsen
Bente Kristiansen
Lars Kaatmann
Peter Wismer
Flemming Mortensen
Hans B. Jespersen
Jørgen Mathisesen
Peter Olsen
Ole Gottrup
Arne B. Hansen
Ivan Steffesen
Rasmus Enemærke
Jette Erichsen
Gunilla D. Ørbech
Poul-Erik Brandt
Poul Pedersen
Jakob Vedel

begormsen@anarki.dk
bente@gartnervej.dk
lars.kaatmann@outlook.dk
peterW.postkasse@gmail.com
fl@humlehus.dk
jespersen@waoomail.dk
jomagelsted@mail.tele.dk
petero@tdcadsl.dk
og@hojkilde.com
arbh@sdu.dk
ivan@uretek.dk
formand@baaringbanke.dk
jette@erichsen.dk
gunilla@orbech.net
pebsite@live.dk
janepoul@privat.dk
post@vedelshaver.dk

Referat:

Jakob Vedel, Harndrup, 18.april 2016 (UBS)
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