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LU-møde, referat 13. februar, 2018, 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. Vandværksgrunden er i gang mht fondsansøgninger.
b. Fjelsted Borgerforening:
b.i. 600års jubilæum for Fjelsted By planlægges og første møde er afholdt; idemøde d. 30 jan
2018. Referat kan leveres. LU stiller elvfølgeligt op med support og deltagelse.
c.

Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
c.i. Der skal indkaldes til vores generalforsamling. Den er planlagt til den 27. marts kl 19.00 i
Mødestedet. Vi inviterer trafikgruppen, Fjelsted Borgerforening og Harndrup
Borgerforening til at briefe os alle med deres arbejder.
c.ii. LU har kontaktet Pensionist- og efterlønsforeningen for at foreslå at der oprettes en
arbejdsgruppe á la transportgruppen for at samle interesserede til f.eks. et ældrekollektiv.
Der er interesse for idéen og Poul P. arbejder videre på dette. Se også punkt d nednfor.
c.iii. F-H LU har haft møde med Brenderup Lokaludvalg den 6. februar for drøftelse af fælles
interesseområder, f.eks. cykelstier og erhverv. Meget postitivt. Stor interesse for at have et
nært samarbejde her i kommunens NØ-hjørne. Vi deltog med Poul-Erik og Jakob.
c.iv. Kommunen havde invitereret os til møde den 5. februar med henblik på dialog på
baggrund af vores hørringsvar til kommuneplanen. Der var stor interesse for vores tanker
omkring at arbejde som en lokal landsbyklynge. Idérne med at udbygge Fjelsted og
Harndrup mod hinanden fik ikke fingeren ned, det er dog ikke det der er plads til i
planloven uden større omstrukturering af kommuneplanen, med giv det tid som
planchefen kommenterede. Vores aktivitets niveau med borgerforeningene,
forsamlingshusene og transportgruppens utrættelige arbejde imponerede. Vi deltog med
Poul-Erik og Jakob. Kommunen stillede med Vibeke Nørby og den nye Planchef Anders
Kjærved. Kommunaldirektøren var desværre nødt til at melde afbud pga andet møde.

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg

Side 2 af 2

d. Nyt borgermøde senest ultimo april 2018.
d.i. Udviklingsplans fornyelse, Ældreboliger og kollektiv/boliger er tema.
d.ii. Generel opfølgning på lokal udviklingsplan og tidligere borgermøder.
d.iii. Status på igangværende aktiviteter.
d.iv. LU kontakter Skolen, pensionist og efterlønsforeningen, Borgmester og Boligforeningen
Lillebælt for dato og deltagelse.
d.iv.1.

Vi foreslår fra LU’s side at det bliver en af følgende dage:
Torsdage den 12, 19 eller 26 april, kl 19.00.

4.

Kommunalt nyt:
a.i. Se http://www.middelfart.dk/

5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Møde mandag den. 5 marts 2018, kl 17.30, Mødestedet.

Harndrup den 14. februar 2018, 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 .

