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LU-møde

referat 5. September, 2016, Ridderstien, kl. 1900.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Gert Rasmussen (Fjelsted borgerforening), Poul Pedersen, 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. Opfølgningsmøde ang Markedsføring planlægges til mandag den 19.
september, kl 19.00, Adresse: Ridderstien 24, Fjelsted, indkald og
dagsorden udsendes af PEB.
a.ii. Vi tager kontakt til Anne-Marie Klausen vedr. besigtigelse af
lokalområdet.
a.iii. Sti fra Fjelsted Forsamlingshus til Fælleden kan blive en realitet, lodsejer
er positivt stemt. Fjelsted Borgerforening tager kontakt til TransportGruppen vedr. fælles fodslag.
a.iv. Udviklingsplanen skal have et 1000 km’s eftersyn og skrives om til pixiebog. PEB og JV + ? mødes den 12. september Ridderstien 13, kl 1900.
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/
5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. Aktivitetsdag på Brenderup Aktivitetsscenter den 23. september kl 13-16.
Foreninger og organisationer opfordres til at tagekontakt til Lene Glesner,
Ældrerådet i Middelfart Kommune.
6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Markedsføringsmøde den 19. september, kl 1900, Ridderstien 24.
a.ii. Mandag den 10. oktober 2016, kl. 19.00, lokale fremgår ugen inden.
a.iii. Mandag den 7. november 2016, kl. 19.00 lokale fremgår ugen inden.
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Harndrup den 5. september 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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