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LU-møde referat 2. august, 2017, Mødestedet, kl. 1900.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Lily Jørgensen, 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. Trafikgruppen:
a.i. Avisartikel: se hjemmesiden http://fjelsted-harndrup.dk/velkommen-tilvores-lokalomrade/transportgruppen/
a.ii. .
b. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
b.i. Ønsker til politikere og kommunens øvrige lokaludvalg:
b.i.1. Storparceller bliver fremtidigt beskattet som parcelhuse jf.
skatteaftaler. Er der åbenhed omkring problemet i Middelfart
Kommunalbestyrelse, specielt grundskyldens størrelse på landet,
herunder nedlagte landbrug?
b.i.2. Ungdomsaktiviteter i i lokalområderne? Udover sport f.eks. motor,
træ, computer, husgerning, håndarbejde, sløjd, fluebinding etc?
Lokalitet og ansvar? Ungdomsklubben på Skolen?
”Ungdomsintegration” i lokalsamfundet? Der er interesse fra
ildsjæle med forskellige kompetencer i lokalområdet.
b.i.3. Drift af eksisterende anlæg som stier, cykelstier og nye vejanlæg,
er det med i de fremtidige kommunale budgetter?

c. Borgermøde:
c.i. Borgermøde, opfølgning
c.i.1.

Referat indsendt som høringssvar til kommuneplan.

c.i.2.

Referat indgår som tillæg til Lokal Udviklingsplan.

c.i.3.

Avisartikel: se hjemmesiden.

c.i.4.

Opfølgningsmøde dato, indkald og lokalitet.

4. Kommunalt nyt:
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a.i. Se http://www.middelfart.dk/
5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Fælles lokaludvalgsmøde den 23. august, kl 19.00 Ejby
a.ii. Møde onsdag den 5. september 2017, kl 19.00, Mødestedet

Harndrup den 2. august 2016, Jakob Vedel

Om lokaludvalget (www.fjelsted-harndrup.dk):
•

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 .

