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Dagsorden til møde den 5. oktober kl 19-21, Kirkeladen (Harndrup). 

Tilstede:  
 

Pkt. 1-- 

Borgerforslag. 

● Forslag at danne en gruppe til forskønnelse og plantning ved byskilte i lokalområdet.  
Status: Flyer til Brugsen for Karina.   
Hvad gør LU når gruppen går igang? Gives øl og vand til arbejdet? (her tænkes også i generelt ved 
borgerforslags-aktiviteter) 

● 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-- 

Status talepapir til synliggørelse af Lokal Udvalget udfra brainstorm på seneste LU møde. 

 

Pkt. 3  

Fra Kommunen. 
Middelfart Kommune har vundet prisen som Danmarks Elbilkommune. Prisen er et vejskilt, som viser at 
Middelfart kommune er Danmarks Elbilkommune. Dommerne lagde vægt på, at det er som kommune, og ikke 
som by prisen er vundet. Derfor skal skiltet ud og hænge i alle de lokalsamfund, der ønsker at få det op. 
Skiltet vil hænge 1 måned i hver lokalsamfund. Hvis i ønsker at have skiltet hængende ved jeres bygrænse, vil 
jeg gerne have en tilbagemelding. Send gerne svar retur til Morten Rask, morten.appelrask@middelfart.dk, 
inden den 26. oktober 2020. 

 
Pkt. 4 

Hvordan og hvem lægger på website og kalender. 

Hvordan sikrer vi at arrangementer kommer på fjelsted-harndrup.dk 

 

Pkt. 5 
Opbevaring af LU ting. 

 
Pkt. 6 

Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet. 

Status 

 

Pkt. 7 

Status. Skolen er med i kapløbet om at få gymnastiksalen moderniseret. LU spørges om der er interesse i at 
deltage i workshop. PEP, Poul, Jakob.  

 

Pkt 8 

Velkommen til tilflyttere. Gitte prøver at samle en liste over tilflytter-adresser fra 1. januar 2020. Hvis 

Borgerforeningerne accepterer at overtage listen går hun i gang - opsamling herpå. Fjelsted 

Borgerforening er med. 

mailto:morten.appelrask@middelfart.dk
http://fjelsted-harndrup.dk/
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Hvordan med lejeboliger? 

 

Eventuelt: 
 

 
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. 

 
9. november kl 1900 

7. december kl 1900 
 

Ide bank: 

 

-  

 

- Velkommen til tilflyttere. 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. (LU 

sep 2020) 

- 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. 

 


