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Referat den 6. juli, kl 19.00, Kirkeladen (Harndrup).
Tilstede: Julie, Gitte, Elisabeth, Poul, Jakob, Mads
1. Bank

⮚ Vedtægter er ikke OK i forhold til bankens godkendelse, der skal være to (formand og

næstformand) der tegner lokaludvalget ud ad til. Plus tillæg hvori, der står ovenstående.
Samt at GF-referat er underskrevet af dirigenten (referenten).

2. Post
●

Nyt fra Infoland. Ny kontaktperson, Jakob tager opgaven.

●

Nyhedsmails sendes til LU’s mail fjha.lokaludvalg@gmail.com.

●

Hvordan kommunikerer vi ud mere samlet? Det er ikke godt at sende ud hver gang ex. en
fond er på banen. (2* fonde)
○

15. juni Fonden og Småprojektspuljen

• Vi opretter fast side med henvisning til Middelfart Kommune. Elisabeth gør det. [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 .]
●

Mangler ved tidligere tilflytterliste (ikke internt flyttende i kommunen). Anne-Marie Klausen er
kontaktet af PEB. Andre kommuner, f.eks. Vejle, sender foreningsmateriale sammen med
det kommunale materiale ud til ny tilflyttere. En opgave for de lokale politikere. FJHA-LU
samler og opdaterer det lokale materiale, hvis Middelfart Kommune vælger at benytte sig at
vores tilbud.

3. Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”, status

⮚ Elisabeth har fundet meget og lagt det på vores drev. Vi har brugt cvr-registret, så

datakvaliteten er ikke i top, vi håber der er forståelse for at vores emailudsendelser måske
ikke rammer plet i første omgang.

4. Kontaktdata til Kommunen, status.

⮚ Er sendt, Julie tager fat i Sabine.

5. Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event, status

⮚ Vi i lokaludvalget støtter idéen og arbejder på en stor lokal opbakning til arrangementet.
⮚ Mads er indkaldt til møde 27. august 2020. Flere er ønskede fra lokalområdet.
⮚ Hovednavnet og økonomien er ikke kendt endnu.

6. Lokation for LU-møder

⮚ Harndrup Kirkelade er perfekt, og vi er glade for at måtte låne den. Det besluttes indtil

videre, at LU gerne vil låne Harndrup Kirkelade til afholdelse af LU-møder, hvis muligt.

7. Borgerforslag. Status.

⮚ Forslag at danne en gruppe til forskønnelse og plantning ved byskilte i lokalområdet. Der
laves en video til rekruttering. Borger er kontaktet og vil gerne medvirke.

Facebook ”hva’ så Fjelsted-Harndrup”
www.Fjelsted-Harndrup.dk

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg

Side 2 af 2

⮚ Borgerforslag om udlejningsboliger i Åvænget. Jakob kontakter
den nye planchef.

8. Boliger mellem byerne:

⮚ Byzone regler. Vi vil indkalde til møde i Fjelsted, gerne med planchefen i kommunen, for at
afklare mulighederne for den situation Fjelsted er i.

9. Eventuelt:

Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i hovedreglen overgå til
næste møde.
Mødedatoer:

⮚ Torsdag den 13. august kl. 1900, Kirkeladen, 5463 Harndrup

Ide bank:
- sti-projekt
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