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LU-møde, referat 7. november, 2017, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, 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. Trafikgruppen:
a.i. Vandværket: Fonde søgt for 1,2 mill, der er nu indkommet 50,000 fra
fionia fonden. Kommunens mellemfinansiering afventer.
b. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
b.i. LU kontakter Pensionister og efterlønsforening for at foreslå at der
oprettes en arbejdsgruppe á la transportgruppen for at samle
interesserede til f.eks. et ældrekollektiv.
b.ii. Cykelstier til og fra vores lokalområde samt internt ønskes taget op til
udvidelse, jf. kommunens forbedrede økonomi.
b.iii. Ungdomsaktiviteter i i lokalområderne? Der er interesse fra ildsjæle med
forskellige kompetencer i lokalområdet.
c. Opfølgning på borgermøde
c.i. Børneuniverset havde indkaldt til udviklingsmøde den 26. september kl
17 for at skaffe fælles fodslag mellem LU, Skole-bestyrelser, det lokale
erhvervsliv, bosætningskonsulenten og lokale foreninger, på skolen. Stor
interesse og ønske om samarbejde mellem foreninger og borgere.
d. Borgmester runde:
d.i. Borgmesteren var den 12. oktober på en rundtur med bl.a. Lokal
Udvalget i Fjelsted og Harndrup. Viste stor interesse for vores
udviklingsidéer og fik vores ønsker og drømme med tilbage. Fik udleveret
vores høringssvar til kommuneplanen. Meget positivt.
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d.ii. Vi varsler en opfølgning på politiker-udmeldinger og vores borgermøder
når Revyen er overstået.
4. Kommunalt nyt:
a.i. Se http://www.middelfart.dk/
5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. Ørrederne i Harndrup Å er i fuld gang med at anlægge gydebanker og
udgyder rogn med tilbehør.
6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Møde tirsdag den 5. december 2017, kl 17.30, Mødestedet
a.ii. Møde mandag den. 8 januar 2018, kl 17.30, Mødestedet.

Harndrup den 7. november 2017, 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 .

