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LU-opstillingsmøde, referat 21. marts, 2018, Mødestedet, kl. 1800.
Tilstede:
Mogens Nielsen (P&E), Ib Nielsen (P&E), Birthe Elkrog (P&E), Mads Winther (F-B), Eva Kraft Rasmussen,
Helle Hartmann Sørensen (F-H-Børn), Anja Kirkeby Hansen (F-H-Børn), 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. Trafikgruppen:
a.i. Vandværksgrunden er i gang mht. fondsansøgninger.
b. Fjelsted Borgerforening:
b.i. F-B har fat i mange af de unge og ny tilflyttere, specielt gennem personlige kontakter.
b.ii. 600 års jubilæum for Fjelsted By planlægges og folder er trykt og deles ud. LU stiller
selvfølgeligt op med support og deltagelse.
b.ii.1. Første arrangement er den 5 april med fællesspisning (Tartelet-festival) og foredrag
ved Peter Storm i Fjelsted Forsamlingshus.
b.ii.2. Store byfest den 23. juni 2018. Kommunen støtter. Hjælpere søges til alt godt og
spændende, kontakt Mads Winther.
b.iii. Der uddeles poser fra kommunen til ny tilflyttere, lokale ”godter” ilagt !
b.iv. F-B ønsker at der oprettes en fælleskalender for de lokale foreninger. Kan der laves en
”åben” kalender der kan udnyttes direkte uden login? Jakob vil arbejde på det.
c. P&E foreningen:
c.i. Halvårsplanen for august-18 til februar-19 er færdig, og kommer på F-H.dk.
c.ii. Kalender til dem uden IT-forbindelser? Gælder ca 60 medlemmer i F&E foreningen. Jakob
vil arbejde på det.
d. Børneuniverset:
d.i. Rynkebyløbet den 23.marts
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d.ii. 10. april Valg til fællesbestyrelsen etc. Med foredrag af Sophie Münster, 75 kr hvis man
ikke har børn på skolerne.
d.iii. Mere samarbejde mellem de ”samlende” foreninger så de store arrangementer ikke falder
på samme dage. LU vil arbejde på det.
e. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
e.i. F-H LU har haft møde med Brenderup Lokaludvalg og vil forsøge at tage fat i det lokale
erhvervsliv.
e.ii. Udviklingsplanen er ved at få det nødvendige 1000 km eftersyn.
e.iii. Kommunens skovmand Dan vil gøre det mere åbent og sikkert at færdes i
kommunedelen af mosen. Det bliver IKKE en park, det er fortsat naturskov.
e.iv. De samvirkende landdistriktsråd har inviteret kommunens LU til konference den 21 april
ang. samarbejde om udvikling af ”livet på landet”.
f.

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

Vi foreslår fra LU’s side at det bliver en af følgende dage: Onsdag den 18 eller 25
april, kl 19.00.

f.v. Tidsplan:
f.v.1.

Hjemmeside opdateres hurtigst muligt. Samme med FB.

f.v.2.

Tryksag (flyer) omdeles senest tre uger inden. Ca 900 styks.

g. Opstillingsmøde.
g.i. På valg er Jakob Vedel, genopstiller, Poul Pedersen, genopstiller og Torben Poulsen,
genopstiller ikke.
g.ii. Mariane Jørgensen vil gerne indtræde i LU.
g.iii. Alle på valg er indstillet.
g.iv. Så er der plads til et ekstra LU-medlem. De fremmødte giver bemyndigelses til at LU selv
kan finde den 5. inden kommunens godkendelse.
g.v. LokalUdvalget har konstitueret sig således:
g.v.1.

Formand,

Poul-Erik Brandt

g.v.2.

næstformand, Poul Pedersen

(2018-2020)

g.v.3.

Sekretær,

(2018-2020)

Jakob Vedel

(2017-2019)
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g.v.4.

Kasserer,

Mariane Jørgensen

(2017-2019)

g.v.5.

LU-medlem,

?

(2018-2020)

g.v.6.

Suppleant,

Jane Quvang Iversen

(2017-2019)

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

5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Møde mandag den. 16. april 2018, kl 17.30, Mødestedet.

Harndrup den 21. marts 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 .

