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Referat fra den 13. august, kl 19.00, Kirkeladen (Harndrup).
Tilstede: Jørn, Gitte, Elisabeth, Julie, Lilly, Jakob, Mads
Nye datoer for 2020 er primært den 2. mandag i måneden.
Pkt.1 Borger henvendelser:
Lilly: Jeg har et forslag til forskønnelse af Fjelsted, Gadekæret trænger til ny tænkning, det kan blive en lille
oase ved fælles indsats, min ide er opstået ved at se hvad der er gjort i Salby nord for Kerteminde, se det i
Fyns Stiftstidende fra fredag den 31. juli under Kerteminde kommune på side 11.
Parkeringsplads igangsættes, lapning af asfalt af kommunen.
Mads: Logo er aftalt påsat gavlen. Aftalt for 2 år siden med Alex. Gadekæret var i den tid det var en
branddam, under borgerforeningen. Nu er det kommunalt og de rydder op hvert andet år, og levering af
bordbænkesæt og reparation af springvandet her i år. Borgerforeningen er i dialog i kommunen.
Lilly: Gadekæret skal gøres attraktivt for Cykelturisme, er det muligt? Destination Fyn.
Lilly blev henvist til Middelfart Borger Tip.
Jørn: formand for Harndrup Forsamlingshus kommer og fortæller om situationen for forsamlingshus som
resultat af COVID-19 nedlukningen. “Der er ingen hjælpepakker, hvor det er muligt, at søge støtte til
forsamlingshuse. I Harndrup forsamlingshus er der ikke et egentligt ejerskab (det er en forening der ejer det),
hvorfor der ikke kan søge og der er heller ikke umiddelbar hjælp at hente fra kommunen. Men et faktum er,
at der er mistet ca 83.000 kr i lejeindtægter.” Opsparing til vedligehold er brugt til drift i foråret.
Borger opfordrer til en samlet henvendelse til kommunen fra kommunens lokaludvalg for at kunne tage
stilling til Corona-tilskud til forsamlingshuse.
Legater og midler: Landlegatmidler, landsformand Steffen Damsgaard. Fynske Forsamlingshuse har
arbejdet med sagen. Landdistrikternes fællesråd. Sabine på Kommunen kender også muligheder. De
Danske Forsamlingshuse. Småprojektpuljen i Kommunen (kulturelle tiltag). De Frie Fugle forening der
arbejder for primitive overnatninger.
Lilly tager gerne et skriv fra H.F.-hus med til TV2 Fyn.
Vil Harndrup Forsamlingshus kontakte de øvrige forsamlingshuse om deres økonomi under Corona og om
de har haft kontaktet deres lokaludvalg?
Pkt. 2
Transportgruppen (Lars og Jette) kommer. Status og underskrift.
Grunden er klargjort til anlæg. Tirsdag den 18 august kl1900 er der inviteret til opstart og navngivning.
Pkt. 3
Datoer for kommende LU møder.
14. september kl 1900
5. oktober kl 1900
9. november kl 1900
7. december kl 1900

Pkt. 4
Borgerforslag.
• Forslag at danne en gruppe til forskønnelse og plantning ved byskilte i lokalområdet. Elisabeth, Julie
og Karina har lavet video og lagt den på FaceBook, hvor den er liket etc. god stemning. Lokal
Udvalget indkalder til møde sammen med Karina, for at samle mennesker til opgaven.
• Borgerforslag om udlejningsboliger i Åvænget. Jakob kontakter den nye planchef. de nærmeste
dage.
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•
•

Borgerforslag modtaget af Jakob (bilag) se pkt 1.
Borgerforslag modtaget af Mads (bilag). Ole Skov spørger om Kamgården
kan købes af kommunen til at lave skovrejsning. Gården forfalder. Der er penge i grusset der ligger
under gården. Eller til grundvandsbeskyttelse. Mads kontakter kommunen vedr. de muligheder der er
på området.

Pkt. 5
Brainstorm vedr. indhold i/til:
● kontakt/invitation/mail/opkald til at invitere sig selv til at komme og fortælle om LU, hvad hjælpe med,
borger/forening mv. ideer.
● oplæg som bruges, når holder oplæg for borger/forening mv.
Udskydes til næste gang.
Pkt. 6
Planlov. Skal der afholdes et borgermøde, med den nye på området i kommunen?
Udskydes til næste gang
Pkt. 7
Mangler ved tidligere tilflytterliste. Anne-Marie Klausen er kontaktet af PEB. Anne-Marie Klausen vil gerne
holde møde lokalt for tilflyttere. Vi må ikke få listen, tilflyttere skal selv være aktive. PEB (LU deltager
selvfølgeligt) må gerne arranger sammen Anne-Marie Klausen. Anne-Marie Klausen indkalder gennem ”hva’
så Fjelsted Harndrup”.
Pkt. 8
Status! Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”.
Udskydes til næste gang
Pkt. 9
Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet.
Eventuelt:
Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i hovedreglen overgå til
næste møde.
Naturens dag den 13. september i Fjelsted.
Poul Erik deltog i informationsmøde forud for det kommende valg til menighedsrådet d.d.

Mødedatoer:
Datoer for kommende LU møder.
14. september kl 1900
5. oktober kl 1900
9. november kl 1900
7. december kl 1900
Ide bank:
- sti-projekt
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.

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

