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Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg
Generalforsamling, mandag d. 18. marts 2019
Aulaen, Børneuniverset. Fjelsted-Harndrup Skole
Formandens beretning for 2018.
- Vandværksgrunden. Samarbejde med Trafikgruppen om bl.a.
financering
- Deltagelse i arbejdsgruppen omkring Fjelsteds 600 års fejring
- Høringssvar til Middelfart Kommunes Kommuneplan som bl.a.
opfølgning på borgermøde om vores landsbyklynge. Del af løbende
planer om by- og boligudvikling. Planlagt møde med Boligforeningen
Lillebælt ikke afholdt
- Kontakt til Brenderup Lokaludvalg og Erhvervsforeningen
- Deltagelse i årlige dialogmøder med MK
- Deltagelse i fællesmøde med de øvrige lokaludvalg
- Møde med kommunens Park og Vej om oprydning i deres del af
Harndrup Mose. Mulighed for godt rekreativt område evt. med shelter
- Borgerforeningerne er ofte med i de månedlige lokaludvalgsmøder
- Høringssvar til Trafiksikkerhedsplan via FB
- Indledende møde med Fjelsted Speedwayklub om planer for områdets
udvikling
- Underskudsgaranti til Fjelsted-Harndrup Revyen. Ikke aktuelt
- Donering af 2000,-kr til FDF og P til Toppen
- Vi bruger Hva´ så Fh og vore hjemmeside til at kommunikere på.
Brugsen når der er noget specielr
2019 så langt:
- Vandværksgrunden. Trafikgruppen klar med financiering.
Mellemfinanciering skal sikres, men ellers går de i gang
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- Fjelsted Speedway. Møde med MK, FS og LU om muligheder områdets
renovering og multianvendelse. LU (Jakob) har udarbejdet skitseforslag
og budget, men vi ha ikke hørt fra dem efter deres generalforsamling
- Kontakt med Jagtforeningen ang. Skydebanen i Køstrup. Fremtidig
dialog med MK om udnyttelse og vilkår
- Middelfart Kommunes projekt ”Bæredygtig byudvikling” er vi tilmeldt.
Louise Secher er ny koordinator
- Møde på Hyllehøjskolen om bl.a. dette og mødesteder
- Tilflytterservice borte pga persondataloven
LU er samlingsorgan i lokalområdet for at skabe fælles forståelse og
udvikling.
LU tilbyder støtte til foreninger og aktivitetsgrupper overfor M;K.
LU formidler info og støtte via lokale sociale medier. Har god kontakt til
pressen.
LU tilbyder at deltage i foreningernes bestyrelsesmøder, hvis de har noget på
hjerte.
LU formidler videregivelse af fondsmiddelmuligheder vi får fra Staben
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