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LU-møde

referat 6. februar, 2017, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Poul Pedersen, Gitte Andreasen, Lars Hviid, 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. Transportgruppen fremlægger oplæg til ”Vandværket” i Harndrup.
a.i.1.

Beskrivelse, tidsplan og budget.

a.ii. Opstillingsmøde den 20. marts 2017 kl 1900 i Børneunivrset.
a.ii.1.

Poul Erik Brandt og Torben er på valg.

a.ii.2.

Indkald udsendes 27. februar 2017.

a.iii. Der ønskes større samordning mellem de to borgerforeninger og
forsamlingshusene. Gert R. og Poul P. tager teten.
a.iv. Markedsføring:
a.iv.1.

LU kontakter de nærliggende banker og

ejendomsmæglere skriftligt med tidligere udformet ”mæglerbrev”.
a.iv.2.

Udviklingsplanen skal skrives om til pixie-bog. LU har

teten og er i gang.
a.v. Fælles Lokal Udvalgsmøde den 24. januar i Nr. Åby, JV deltager. Emne er
samarbejde med Kommunen, bl.a. økonomi og en fast konsulent for
lokalområder.
a.vi. Fjelsted Borgerforening har ideer omkring grillhytte på Fælleden, JV
hjælper gerne. JV har ikke hørt noget endnu.
a.vii. Lørdag/søndag den 19-20. august 2017: ”Mød din Nabo/Naboby” på
Fjelsted Fælled.
a.viii. 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/
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5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Opstillingsmøde Torsdag den 20. marts 2017, kl 19.00, Børneuniverset.

Harndrup den 6. februar 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 .

