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LU møde, referat 7. november, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede: Poul Erik Brandt, Jakob Vedel, Poul Pedersen
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. Seneste nyt, at vi har fået 196.252 DKK fra Lokale og Anlægsfonden samt 75.000 DKK fra
Nordeafonden, så vi er tæt på at skulle i gang.
a.iii. Der er kommet ca 3/4 mill ind, der er stadigt forespørgelser ude på 1/4 mill.
b. SpeedWay:
b.i. c. Fjelsted Borgerforening:
c.i. Mortens Aften aflyst, manglende tilmelding.
d. Harndrup Borgerforening:
d.i. Julebanko den 27 november, se hjemmesiden www.fjelsted-harndrup.dk
d.ii. Julemarked, Harndrup Forsamlingshus den 25. november fra kl 10 til kl 16.
www.harndrupforsamlingshus.dk
d.iii. Juletræstænding på Trekanten den 2. december. JULEMANDEN KOMMER
e. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
e.i. Udviklingsplanen er ved at få det nødvendige eftersyn.
e.ii. Fjelsted-Harndrup Revy: LU sætter 2.000kr af til underskudsgaranti. Hvis Revyen vil
modtage denne garanti er den tildelt.
e.iii. Toppen, spejderhytten: LU donerer 2.000kr til køb af matrikel.
e.iv. Hvis der er ønske om at lave et forum for Ældreboliger, bofællesskaber/ og nye boliger
stiller vi i LU os til rådighed. Kontakt gerne Poul Erik Brandt, PEBSITE@LIVEMAIL.DK.
f.

Borgermøde 2019.
f.i. Udviklingsplans fornyelse, Ældreboliger, bofællesskaber/ og nye boliger er tema.
f.ii. Generel opfølgning på lokal udviklingsplan og tidligere borgermøder.
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Kommunalt nyt:
a.i. Se http://www.middelfart.dk/
a.ii. Trafiksikkerhedsplan i støbeskeen. Kommunen ønsker at LU får lavet en beskrivelse af
trafik-problematikken lokalt. Det indsamlede materiale er indsendt og lagt på
hjemmesiden.

5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. –
6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Møde mandag den 10. december 2018, kl 17.30, Mødestedet.
a.ii. Møde mandag den 7. januar 2019, kl 17.30, Mødestedet.
Harndrup den 7.november 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 .

