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Referat fra møde den 5. oktober kl 19-21, Kirkeladen (Harndrup). 

Tilstede: Gitte Andreasen, Poul Erik Brandt, Julie Christiansen, Elisabeth Tejlmand 

Pkt. 1-- 
Borgerforslag. 
● Forslag at danne en gruppe til forskønnelse og plantning ved byskilte i lokalområdet.  
 Status: Flyer til Brugsen for Karina. 

 Flyer er klar (og nu printet og hængt op i 3 eksemplarer i Brugsen) 
 Julie skriver til gruppen 
 LU har modtaget ønske om højde og areal, og det er sendt til kommunen + ønske om økonomisk  
 tilskud. LU lader nu gruppen køre videre selv med den endelige etablering. 

● 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. Punktet tages med på næste møde. 

● 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. 
Punktet tages med på næste møde. 

Pkt 1A 
Vi vil gerne påskønne aktiviteter i ad hoc-udvalgene. LU giver en øl eller en vand eller lignende til frivillige 
når en ad hoc gruppe starter op. 

Pkt. 2-- 
Status talepapir til synliggørelse af Lokal Udvalget udfra brainstorm på seneste LU møde. 

Talepapiret skal være en folder, der kan bruges som udgangspunkt / støtte for en dialog om lokaludvalgets 
formål, arbejdsmetoder og mål. Elisabeth sender udkast til folder rundt til udvalgsmedlemmerne for afsluttende 
kommentarer forud for næste møde. 

Format bliver 4 siddet A5. 

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. 

Julie svarer positivt tilbage til kommunen, og opfordrer til at kommunen styrker sit elbil image i vores område 
ved reelt at opstille en elbilstander her i området. Vi vil også gerne vide hvilke konkrete elbil-indsatser, der er 
planlagt i vores område. 

Pkt. 4 
Hvordan og hvem lægger på website og kalender. 

mailto:morten.appelrask@middelfart.dk


Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg 
  Side   af    2 3

Jakob og Elisabeth  lægger en plan for indsamling og publicering af offentlige arrangementer på fjelsted-
harndrup.dk 

Planen rundsendes til områdets foreninger m.v af enten Jakob eller Elisabeth. 

Pkt. 5  
Opbevaring af LU ting. 

Gitte spørger Sys om vi må have lidt mødeforplejning stående i kirkeladen. Poul Erik spørger om vi må beholde 
skabet på mødestedet til arkiv. 

Pkt. 6 
Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet. 
Status  

Udskudt til næste møde. 
 
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.  

Udskudt til næste møde. 

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. 
Hvordan med lejeboliger? 

Borgerforeningerne i henholdsvis Harndrup og Fjelsted vil gerne overtage listen, så den overdrages nu til 
dem. Gitte opdaterer den løbende og sender til borgerforeningerne. Listen kan indeholde borgere, der 
flytter internt i kommunen, og den inkluderer ikke lejeboliger, da det ikke er offentlig tilgængelig information. 

Gitte skriver til borgerforeningerne. Lokaludvalget inviterer til dialog med borgerforeningerne omkring 
indhold af flytteposer og afholdelse af en evt. Flyttecafe med bosætningskonsulent Anne Marie Klausen. 

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. 

http://fjelsted-harndrup.dk/
http://fjelsted-harndrup.dk/
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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. 
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