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LU-møde, referat 16. april, 2018, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Mariane Jørgensen, Poul Pedersen, 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. Transportgruppen:
a.i. Vandværksgrunden er i gang mht. fondsansøgninger.
a.ii. Brugsretten til Vandværksgrundene er opdateret på begge matrikler.
a.iii. LU anmoder Transportgruppen at tjekke de nødvendige myndighedstilladelser mht åen
og byggetilladelser.
a.iv. Ny køreplan for Fynbus er sendt i høring indtil onsdag d. 25. april 2018 kl. 9.00.
b. Fjelsted Borgerforening:
b.i. 600års jubilæum for Fjelsted By er skudt i gang med pæn deltagelse til Tartelet festival og
foredrag.
c. Harndrup Borgerforening:
c.i. Banko den 17. april til støtte for Harndrup forsamlingshus.
d. Lokaludvalget ( www.fjelsted-harndrup.dk ):
d.i. Kommunen har indkaldt til Dialogmøde for kommunens lokaludvalg den 23. maj i Strib.
d.ii. Der var pænt fremmøde til vores GF og gode diskussioner prægede debatten.
d.iii. Pensionist- og efterlønsforeningen er interesserede i at udvide målgruppen med en yngre
og børneinteresserede.
d.iv. Udviklingsplanen er ved at få det nødvendige 1000 km eftersyn. Formanden og
sekretæren tager et opfølgende møde.
d.v. De samvirkende landdistriktsråd har inviteret kommunens LU til konference den 21 april
ang. samarbejde om udvikling af ”livet på landet”.
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e. Borgermøde 2018.
e.i. Pga. manglende tilbagemelding fra Boligforeningen og Kommunen er datoen flydende.
LU overvejer at en dato medio september 2018.
e.ii. Udviklingsplans fornyelse, Ældreboliger, bofællesskaber/ og nye boliger er tema.
e.iii. Generel opfølgning på lokal udviklingsplan og tidligere borgermøder.
e.iv. Status på igangværende aktiviteter.
e.v. LU kontakter Skolen, pensionist og efterlønsforeningen, Kommunen og Boligforeningen
Lillebælt for datoer og deltagelse.
e.vi. Tidsplan:

4.

e.vi.1.

Hjemmeside opdateres hurtigst muligt. Samme med FB.

e.vi.2.

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

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

5. Eventuelt, gerne sladder.
a.i. 6. Næste Lokaludvalgsmøder
a.i. Møde mandag den. 7. maj 2018, kl 17.30, Mødestedet.
a.ii. Møde mandag den. 4. juni 2018, kl 17.30, Mødestedet.

Harndrup den 16. april 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 .

