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LU møde, referat 4. juni, Mødestedet, kl. 1730. Rettet den 8.juni mht pkt 4ai
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Jakob Vedel, Mariane Jørgensen
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. Vandværket/Transportgruppen:
a.i. Orientering omkring opstart af Vandværksprojektet. Økonomien er 95% på plads.
a.ii. Der er igangsat oprettelse af crowdfunding for at samle de sidste penge, så vi kan komme
i gang.
b. Erhvervsforening i lokalområdet
b.i. Erhvervsforening i lokalområdet, der er taget kontakt til Brenderup Erhvervsforening
omkring kontaktperson og ønske om dialog. Vi regner med en lille selvstændig forening
der kan have et samarbejde med nabo foreningerne.
c. Fjelsted Borgerforening:
c.i. Fjelsted Folk Festival har åbent for billetsalg, se FB og F-H hjemmeside.
d. Harndrup Borgerforening:
d.i. e. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
e.i. Udviklingsplanen er ved at få det nødvendige eftersyn.
e.ii. 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. skraldeplan
f.i. Var til dialogmøde hos renovation sammen med Gelsted ang ny skraldeplan. Vi
pointerede at Køstrup skal overgå til Jagtforeningen. Der er stor lydhørhed fra M.
Renovation for de fremkomne indvendinger, de er dog fastlagt i målet: At nedbringe
mængden af "affald" der ikke går til genanvendelse.
g. Fjelsted Speedway Klub
g.i. Klubben har kontakt til MK vedr. fonde etc.
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4. Kommunalt nyt:
a.i. Møde omkring samlingssteder i Fjelsted-Harndrup på skolen udsat til torsdag den 27. juni
2019, kl 16-18. Der er inviteret omkring 10 lokale foreninger.
a.ii. Dialogmøde mellem LU’ernde og kommunen afholdes den mandag 17. juni 2019.
a.iii. Se desuden http://www.middelfart.dk/
5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. LU-møde. Ordinært, mandag den 5. august 2019 kl 1730 i Mødestedet.
a.ii. LU-møde. Ordinært, mandag den 2. september 2019 kl 1730 i Mødestedet.

Rettet den 8.juni Jakob Vedel
Harndrup den 4. juni 2019, 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 .

