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LU-møde

referat 10. maj, 2016, Mødestedet, kl. 1900.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Gert Rasmussen (Fjelsted borgerforening), Jakob Vedel

1. Formandens forpligtigelser.
a.i. OK.
2. Godkendelse af sidste referat.
a.i. Ok - Referatet gælder ALTID som dagsorden og indkald til næste møde.
3. Lokalt
a. Udvalg, grupper og foreninger:
a.i. Workshop ang Markedsføring den 3. maj. Stort fremmøde og stor
diskussionslyst. Referat er udsendt. Opfølgningsmøde er planlagt til
mandag den 19. september, endeligt indkald udformes på LU-mødet den
5. september. In-put og fremmøde er meget velkomment.
a.ii. Udviklingsplanen skal have et 1000 km’s eftersyn og skrives også som
pixie-bog. Der er lavet et ”mægler-brev” der kan anvendes som opstart.
a.iii. ”Bland-dig-prisen” (Fyens Stiftstidende - www.fyens.dk/blanddigprisen)
søger emner fra lokalområderne. LokalUdvalget vil gerne have forslag til
emner senest 14. august 2016.
a.iv. ”Folkemøde” (Fyens Stiftstidende) den 3. september, på redaktionen i
Odense, http://www.fyens.dk/folkemoede
a.v. Se lokale nyheder og historier på http://www.fjelsted-harndrup.dk/ samt
Facebook ”Hva’ så Fjelsted-Harndrup” for lokale aktiviteter.
4. Kommunalt nyt:
a.i. Se http://www.middelfart.dk/
a.ii. Vejdirektoratet (VD) havde sendt VVM-redegørelsen i høring frem til
primo september. Kommunen har aftalt med VD, at de stiller sig til
rådighed for et informationsmøde torsdag den 11. august kl. 17.30 i
Ejby-Hallen. Mødet slutter ca. 18.45.
5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Mandag den 5. september 2016, kl. 19.00 lokale Mødestedet.
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a.ii. Mandag den 3. oktober 2016, kl. 19.00 lokale Mødestedet.
a.iii. Mandag den 7. november 2016, kl. 19.00 lokale Mødestedet.

Harndrup den 10. august 2016, Jakob Vedel

Om lokaludvalget:
•

Lokaludvalget står som samlingsorgan i lokalområdet for at skabe en fælles
forståelse og udvikling.

•

LokalUdvalget er en støtte for de enkelte foreninger og aktionsgrupper overfor
kommunen.

•

Lokaludvalget formidler oplysninger og støtte gennem alle kanaler og sociale medier.

•

LU deltager gerne med til de andre lokale foreningers bestyrelsesmøder.

•

Fondsmidler formidles, støttes og søges via kommunen. 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 .
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