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Referat fra møde den 1. februar kl 19-21. Mødet afholdes virtuelt via deltager-link.  
Ønsker du at deltage on-line bedes du sende besked til fjha.lokaludvalg@gmail.com senest dagen før 
mødet. 

Online mødet struktur: alle har kamera på, afhængig af antal mødedeltagere kan man have mikrofon 
tændt hele tiden eller lukket, hvis der er støj. 

Tilstede: Elisabeth, Vibeke (Middelfart Kommune), Gitte, Julie, Jakob 

Pkt. 1  
Vibeke Skøtt fra Middelfart Kommune. Projekt bæredygtigudvikling. -- -- 

Gennemgår den medsendte powerpoint omkring ”Bæredygtige lokalsamfund”.  (den er vedlagt som bilag til 
dette referat) 

Det er vigtigt at vi er opmærksomme på at det skal være et samarbejde der afspejler alle de forskellige ideer 
og muligheder i vores lokale samfund. Udviklingsgruppen har flere formål: borgerprocess, sammenskrivning 
af materialet, forankring blandt borgerne. 

[To primære opgaver:  
1. Styre den lokale proces og sikre bred involvering af lokalsamfundet  
2. Sammenfatte lokal udviklingsplan (LUP) for jeres lokalsamfund  
Fra indsatsbeskrivelsen:  
”Den lokale udviklingsgruppe styrer den lokale proces og sørger for bred involvering i 
lokalsamfundet, tilrettelægger møder, workshops og borgermøder, igangsætter initiativer og 
sammenfatter udviklingsplanen med mål og projekter/initiativer.  
Der kan i de enkelte områder nedsættes arbejdsgrupper o.lign.”] 

Styregruppen er til for at sikre flow i processen og at alle parter bliver hørt, også op ad i systemet. 

Der lægges op til en proces hvor kommunens forvaltninger kommer meget tæt lokalområdet. 

Målet behøver ikke at være papirbaseret, den kunne også være digital, video-oplæg, papir og lign. 

Det er lokalområdet der er den drivende kraft, kommunen er behjælpelig med den mere overordnede 
kommunikation, men vi skal selv kunne klare det meste. Kommunen kan være lidt hjælpsom med $ til møder. 

Vi talte med Vibeke i 1½time!! 

Vi tager de nye oplysninger op på næste møde, blandt andet er corona-tilstanden udslags givende.  Første 
møde skal være fysisk, ellers er der ikke mange der vil møde frem. -- -- 

Tilføjet efterfølgende: 
2 muligheder i forhold til at arbejde med Bæredygtige lokalsamfund (udviklingsplanen): 1) lave ny 
eller 2) arbejde ud fra eksisterende udviklingsplan. 

Udviklingsgruppen består af nogle udvalgte medlemmer, se Vibekes præsentation 

Arbejdet med at lave selve udviklingsplanen skal helst ikke vare længere end 1 år. (Dette gælder 
ikke udfoldningen af udviklingsplanen). 

LU skal beslutte: 

-        Om vil være med til at sætte arbejdet med Bæredygtige lokalsamfund i gang 
-        Finde ud af hvordan samle udviklingsgruppen 
-        Lægge plan 

 
Pkt. 2 
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Godkendelse af referat fra dec.  

Godkendelse af dagsorden 

 
Pkt 3  
Status trafikproblematik  -- --  
Vej ved kirke. Vejstykket Åhaven - krydset Stengade/Skovvej/Åvænget. Status. 

Vi kan ikke få kommunen ud på besøg ang de tre vejpæle pga corona-tiderne. 

Der har været respons fra naboer. Vi skal have flyeren ud så vi får en relevant dialog.  

Der stor usikkerhed fra borgere omkring dette kryds (5 ben!) Oversigt, børn, skoler etc. 

En Ad hoc gruppe der kontakter kommunens vejfolk forsøges. 

Det er et naturligt punkt at tage med i den bæredygtige udviklingsplan. 

LU tager et fysisk møde med kommunens vejfolk når vi får lov 😊  Julie skriver til kommunen. -- -- 

Pkt. 4 
Opsamling fra mail rundsendt. 
● Ad pkt. 1   Jakob kontakter Karin Niemann vedr.  bygget boliger.  
● Ad pkt 4. Folder til synliggørelse af Lokal Udvalget. Elisabeth følger op på om den er færdig. 
● Ad pkt. 6.   Gode lokale seværdigheder, stier og historier, der tiltrækker gæster og turister med lokalt kort i 

Åhaven. Julie har oprettet fil ‘lokale seværdigheder’ på drevet https://docs.google.com/document/d/
1VwCWYSOkJ7CZONuB8ocq5dPB113T4qDsz_wD75Q74r0/edit . Alle skal bare fylde jeres ideer ind. 

● Ad pkt. 7. Poul Erik undersøge om LU må beholde skabet på mødestedet til arkiv. 
● Ad pkt 12. Julie har kontaktet Anker om at møde den nye skoleleder ex. på en skolebestyrelsesmøde. 

Pkt 5 -- -- 
Kommunen og skovrejsning (Mads). 

Kommunen har haft dialog med den nye ejer om at når grusset er udvundet må kommunen gerne købe.  
Kan vi plante fredskov rundt ”Toppen” og på IBF-grunden?  
Mads fortsætter med at snakke skovrejsning med kommunen, så er der flere steder der kan rejses skov giv 
Mads et skriv.  
Kan vi få udviklingsideerne placeret indenfor FN- verdensmål? 
-- -- 

Pkt. 6 -- -- 
 
LU opstillingsmøde: 
Vi er nødt til at vente på at corona-tiderne giver tilladelse til fysiske møder. 
På næste møde (1. marts) lægger vi en foreløbig dato. 

Vedr. Paddesø sogn skal de invitereres til at sende en repræsentant til Fjelsted-Harndrup LU. -- -- 

Pkt. 7 
! Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Intet nyt. 
! Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet. Intet nyt fra Poul  

Pkt. 8 
! Skolen er med i kapløbet om at få gymnastiksalen moderniseret. LU spørges om der er interesse i at 

deltage i workshop. PEP, Poul, Jakob. Status. 

https://docs.google.com/document/d/1VwCWYSOkJ7CZONuB8ocq5dPB113T4qDsz_wD75Q74r0/edit
https://docs.google.com/document/d/1VwCWYSOkJ7CZONuB8ocq5dPB113T4qDsz_wD75Q74r0/edit
https://docs.google.com/document/d/1VwCWYSOkJ7CZONuB8ocq5dPB113T4qDsz_wD75Q74r0/edit
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Pkt 9 
Eventuelt: 

Mødedatoer: 
Nye datoer for 2020/2021 er primært den 1. mandag i måneden, ulige uger. Datoer for kommende LU 
møder. 

! 1. marts 2021, ordinært møde, kl 19.00, Harndrup Kirkelade 

! 22. marts 2021 Opstillingsmøde, kl 18.00 på skolen.  

Venter:  
! Elisabeth tager fat i Anne Marie Klausen 
! Gitte skriver til borgerforeningerne. Lokaludvalget inviterer til dialog med borgerforeningerne 

omkring indhold af flytteposer og afholdelse af en evt. Flyttecafé med bosætningskonsulent Anne 
Marie Klausen. Gitte inviterer borgerforeningerne.  

o Gitte tager fat i Torben og Mads til møde den 4. januar 2021, og tilflytter poser. Hvad skal 
der være i tilflytterposerne? Lokalt indhold!!  

Ide bank: 

! Planlov. Skal der afholdes et borgermøde, med den nye på området i kommunen? 
! Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”. 
! sti-projekt 
! Boliger mellem byerne: 

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

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.


