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LU-møde

referat 10. Oktober, 2016, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, 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 afholdt mandag den 19. september,
kl 19.00, Adresse: Ridderstien 24, Fjelsted, referat udsendt til alle der
deltog i det første møde den 3. maj 2016. Referat ligger på
hjemmesiden.
a.i.1.

Behov hos ejendomsmæglere og banker? LU kontakter

de nærliggende banker og ejendomsmæglere, i første omgang
skriftligt med tidligere udformet ”mæglerbrev” (efter kommunens
skabelon) og opfordring til yderligere kontakt omkring de
muligheder og ønsker vi og de ser i markedsføringen af
lokalområdet.
a.i.2.

Udviklingsplanen skal have et 1000 km’s eftersyn og

skrives om til pixie-bog. LU har teten og er i gang.
a.ii. Fælleslokaludvalgsmøde den 21. september i Strip. Referat er udsendt fra
Strib lokaludvalg. Der blev nedsat arbejdsgruppe, der skal se på
Lokaludvalgenes kommissorium, herunder økonomi og kontaktflader til
kommunen. PEB og PP deltog.
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. LU afventer.
a.iv. LU undrer sig over ikke at være en del af høringsrunden ved f.eks.
beslutningen om at nedlægge Kølstrup Genbrugsplads.
a.v. Mini konference om ”Kirke og landsby samarbejde” den 4. oktober i Føns.
Resultat at der arbejdes på et møde med initiativtagerne vedr. fremtidigt
samarbejde. Målet er at definere og udbygge det samarbejde der er og
kan blive, med skyldig respekt til verdslige og kirkelige interesser og
gøremål. PEB, Sys og Michael Præst deltog.
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a.vi. 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. Revyen er ved at opstartes for denne sæson (2017).
6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Tirsdag den 8. november 2016, kl. 19.00 lokale fremgår ugen inden på
hjemmesiden.
a.ii. Mandag den 5. december 2016 kl 18.00 lokale fremgår ugen inden på
hjemmesiden.

Harndrup den 10. oktober 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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