Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg

Side 1 af 2

LU møde, referat 10. oktober, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede: Poul Erik Brandt, Jakob Vedel, Lars Hviid (under trafikgruppen og trafiksikkerhed).
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. Transportgruppen:
a.i. LU anmoder Transportgruppen at tjekke de nødvendige myndighedstilladelser mht åen
og byggetilladelser vedr. vandværksgrunden.
a.ii. Der er kommet ca ½ mill ind, der er stadigt forespørgelser ude på ½ mill.
b. SpeedWay:
b.i. Annette kontakter Jakob vedr. tegnet masterplan. Annette går hjem og diskuterer med
bestyrelsen ang. programmeringen af det samlede område.
b.ii. Optimalt at inddrage andre sportsgrene der kan bruge terræn og publikumsfaciliter.
c. Fjelsted Borgerforening:
c.i. d. Harndrup Borgerforening:
d.i. e. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
e.i. Udviklingsplanen er ved at få det nødvendige 1000 km eftersyn.
e.ii. Fjelsted-Harndrup Revy: LU overvejer at sætte 2.000kr af til underskudsgaranti. Tages op
på kommende LU-møde.
e.iii. Toppen, spejderhytten: LU overvejer at donere 2.000kr til køb af matrikel. Tages op på
kommende LU-møde.
f.

Borgermøde 2018.
f.i. Pga. manglende tilbagemelding fra Boligforeningen og Kommunen er datoen flydende.
LU overvejer en dato.
f.ii. Udviklingsplans fornyelse, Ældreboliger, bofællesskaber/ og nye boliger er tema.
f.iii. Generel opfølgning på lokal udviklingsplan og tidligere borgermøder.

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg

4.

Side 2 af 2

Kommunalt nyt:
a.i. Se http://www.middelfart.dk/
a.ii. Trafiksikkerhedsplan i støbeskeen. Kommunen havde indkaldt til møde for LU. Ønske at LU
fik lavet en udførlig beskrivelse af trafik-problematikken lokalt. På vores LU-møde d.d.
besluttede de tilstedeværende at vi ikke havde kendskab nok og ikke tid til indkald af
borgerne. Derfor blev det aftalt at JV lagde et opslag op på ”Hva’ så F-H” med ønske om
respons inden den 20.okt. Der var overvældende mange svar. Derefter blev resultatet
samlet og indsendt til Kommunen sammen med kortbilag der viser de omtalte lokaliteter.
Der blev ikke lavet en prioritering som det ellers var ønsket fra Kommunen. Det indsendte
materiale lægges på hjemmesiden.

5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Møde mandag den 5. november 2018, kl 17.30, Mødestedet.
Harndrup den 25.oktober 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 .

