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Referat fra møde den 14. september kl 19-21, Kirkeladen (Harndrup).
Tilstede: Gitte, Julie, Poul Erik, Poul, Jakob, Elisabeth, senere kom Sys
Pkt. 1-Borgerforslag.
● Forslag at danne en gruppe til forskønnelse og plantning ved byskilte i lokalområdet.
• Status: Med aktiv kontakt på Naturens Dag blev der samlet 6 borgere. Elisabeth laver en
Flyer til Brugsen for Karina. Dan fra Kommunen vil gerne holdes ajour og der er dialog med
kommunen. Der er folk fra alle vores lokal-byer.
● Borgerforslag om udlejningsboliger i Åvænget.
• Status: Jakob kontakter Karin Niemann, og ”bolig Brenderup-firma” og Alex Green for at
vejre stemningen og hvad der skal til for at få bygget boliger.
● Borgerforslag modtaget af Mads (bilag). Ole Skov spørger om Kamgården kan købes af kommunen
til at lave skovrejsning. Gården forfalder. Der er penge i gruset der ligger under gården. Eller til
grundvandsbeskyttelse. Mads kontakter kommunen vedr. de muligheder der er på området. Status.
Pkt. 2-Brainstorm vedr. indhold i/til:
● kontakt/invitation/mail/opkald til at invitere os selv til at komme og fortælle om LU, hvad kan vi
hjælpe med, borger/forening mv. ideer.
● Når vi er ude hos foreninger og grupper skal vi have nogenlunde samme
”talepapir” som udgangspunkt, et oplæg som bruges, når vi holder oplæg
for borger/forening mv.
● At synliggøre Lokal Udvalget og lave reklame for os overfor de forskellige foreninger der har behov.
”Hvor har I behov for hjælp og støtte.”
● Kommunen har sat gang i Bæredygtig Byudvikling, den nye Udviklingsplan. Her har I mulighed for at
komme med jeres idéer.
● Som borgere, har vi alle et ansvar for at vores lokalsamfund er i udvikling og fremgang.
● Hvilken interesser har I i foreningen og gruppe, i forhold til information fra kommunen og hvem er jeres
kontaktpersoner?
● Lokal Udvalget er en form for katalysator for foreninger og grupper, vi skubber gerne idéerne videre.
● Elisabeth formulerer og laver oplæg til folder.
● Vores brutto kontaktliste er så færdig som den kan være ud fra cvr-numre og hjemmesider. Den
bliver bedre ved brug og yderligere kontakter.
● Se bilag nederst.
Pkt. 3-Poul Eriks deltog på Menighedsrådets orienteringsmøde med ønske om at Lokal Udvalget kunne skifte
mellem Fjelsted og Harndrup hvert halve år.
• Sys forklarede omkring anvendelse af menighedsrådets bygninger og vi i LU er enige om at anvende
Kirkeladen i Harndrup som mødested frem over.
• PEB tømmer Mødestedet på Knorreløkken og afleverer nøgle.
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Pkt. 4-Bidrag til projektvandværket.
• Crowdfundingen er sat i gang og der mangler cirka 2.000 plus muligvis andet til ekstra omkostninger.
• Lokal Udvalget støtter med 5.000, bl.a. for at opfylde crowdfundingen.
Pkt. 5
Hvordan og hvem lægger på website og kalender.
Hvordan sikrer vi at arrangementer kommer på fjelsted-harndrup.dk
Til næste gang!
Pkt. 6:
Post. 27/8 videresendt mail om Søg Friluftsrådet om tilskud til: Børn og unges friluftsliv – lokale initiativer, til
Børneuniverset Fjelsted-Harndrup og Spejderne.
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 arrangere sammen Anne-Marie Klausen. Anne-Marie Klausen indkalder gennem
”hva’ så Fjelsted Harndrup”. Hvordan kommer videre?
•

Gitte prøver at samle en liste over tilflytter-adresser fra 1. januar 2020. Hvis Borgerforeningerne
accepterer at overtage listen går hun i gang.

•

Vi inviterer til tilflytter café sammen med Anne-Marie Klausen, foreninger etc. Når vi har styr på
de første tilflyttere.

Pkt. 8
Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet.
Status
Eventuelt:
• Herredsbroen er kørt ned af ukendte, kommunen modtager gerne oplysninger gennem Borgertipappen.
• Skolen er med i kapløbet om at få gymnastiksalen moderniseret. LU spørges om der er interesse i at
deltage i workshop. PEP, Poul, Jakob. Afventer dato.
Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i hovedreglen overgå til
næste møde.
-- : behandlet, -- : videre på næste møde, -- : afsluttet, men kan altid tages op.

Mødedatoer:
Nye datoer for 2020 er primært den 2. mandag i måneden.
Datoer for kommende LU møder.
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5. oktober kl 1900
9. november kl 1900
7. december kl 1900
Ide bank:
- Planlov. Skal der afholdes et borgermøde, med den nye på området i kommunen?
- Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”. Se punkt 2.
- 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.
Bilag til punkt 2 (gammelt formål) -- :
Om lokaludvalget (www.fjelsted-harndrup.dk):
•
Lokaludvalget står som samlingsorgan i lokalområdet for at skabe en fælles forståelse
og udvikling.
•
Lokal Udvalget 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 .
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