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Referat fra møde den 1. marts kl 19-21.  

Deltog: Gitte Andreasen, Mads Winther og Julie Christiansen og ElisabethTejlmand (deltog i sidste del af 
mødet) 

Deltog ikke: Jakob Vedel (havde sendt afbud), Poul Erik Brandt og Poul Pedersen. 

Pkt. 1  
Godkendelse af seneste referat. 

- Tilføjelse til ref.: Jakob overtager arbejdet med website indtil videre. 

Godkendelse af dagsorden 

- ok 

 
Pkt. 2 
Projekt bæredygtigudvikling. 
Følgende punkter besluttet:   

● Om vi vil være med til at sætte arbejdet med Bæredygtige lokalsamfund i gang 
○ Vedtaget. 

● 2 muligheder i forhold til at arbejde med Bæredygtige lokalsamfund (udviklingsplanen): 1) 
lave ny eller 2) arbejde ud fra eksisterende udviklingsplan. (For at kunne tage stilling er 
det nok en fordel at have Udviklingsplanerne før mødet. Gamle udviklingsplaner er sendt 
ud med dagsordenen.) 

○ Udviklingsplan fra 2013 er fra Transportsgruppen og er faktisk fuldført. 
○ Udviklingsplan fra 2014 indeholder bla. vision, oversigt over foreninger mv. 
Forslag om at der på næste fysiske møde laves brainstorm om hvad og hvordan vi vil 
arbejde med Bæredygtig lokalsamfund. 
Det er et must at et borgermøde i denne sammenhæng er fysisk . 
Julie informerer Vibeke om beslutningen. 

● Finde ud af hvordan samles udviklingsgruppen  
○ Forslag: den nye skoleinspektør, erhverv (brugs, automekaniker, håndværker, 

Fjelsted skovkro), Foreninger, borgerforeninger. Foruden 3 fra LU. 
● Ligge plan 

○ Fysisk brainstorm i LU 

○ Arb. videre med udviklingsgruppen og videre plan – hvad og hvordan vi vil arbejde 
med Bæredygtig lokalsamfund. 

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

- Det er meddelt kommunen, at vi afventer med møde til Corona restriktioner tillader det. Vi vender 
tilbage. 

- Plan at LU står for det første møde med kommunen. Forslag om at invitere en politimand eller Rådet 
for færdselssikkerhed med til mødet med kommunen. Mads kontakter politi. 

Pkt. 4 
Opsamling fra mail rundsendt. 
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● Ad pkt. 1   Jakob kontakter Karin Niemann vedr.  bygge boliger.  
○ Punkt står over. 

● Ad pkt 4. Folder til synliggørelse af Lokal Udvalget.  
○ Den orange farve tones ned. 
○ Tekststørrelse tjekkes 
○ Elisabeth, har du adgang til programmet og kan rette til? 
○ Kan lokaludvalg få lavet kopier af dette gratis hos kommunen? Julie spørger Sabine. 
○ Antal kopier: 300 (udleveres ved dialog med lokale og lægges i lægehuset og i Brugsen) 

Pkt 5  
Kommunen og skovrejsning (Mads). 

- Ikke noget nyt. 
- Mads vil spørge kommunen efter hvad der sker fremadrettet vedr. skovrejsning. 

Pkt. 6 
LU opstillingsmøde: 

- Der var dialog om at formand og næstformand er på valg samtidig. Det besluttes, at der er 
opmærksomhed på dette, men der ændres ikke på noget.  

Vi er nødt til at vente på at corona-tiderne giver tilladelse til fysiske møder. 
- Opstillingsmødet er udskudt indtil videre. 

Der lægges en foreløbig dato. 
- Lægges ikke fast. 

Hvem genopstiller eller genopstiller ikke? 
- På valg er følgende: Poul Erik og Jakob (var suppleant og er trådt ind på Marianes plads) samt 

suppleanterne: Mads og Poul.  
- Mads stiller op. 
- Da Poul Erik og Jakob og Poul ikke er tilstede, bedes disse skrive til Julie om de genopstiller. Svar 

forventes inden for den næste uge (senest 8. marts 2021). 

Pkt. 7 
Regnskab 2020 

- Regnskab var sendt ud på forhånd. 
- De 1.000 kr vedrørte skift af kasser. Det er dyrt at skifte kasser! 
- Der var ikke spørgsmål. 
- Regnskab sendes ikke ud med ref. 

Pkt 8 
Nye mødedatoer. 

- Tirsdag 6. april 
- Mandag 3. maj 
- Tirsdag 8. juni 

Pkt 9 – Punkt udskudt. 
! Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Intet nyt. 
! Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet. Intet nyt fra Poul  

Pkt. 10 – Punkt udskudt. 
! Skolen er med i kapløbet om at få gymnastiksalen moderniseret. LU spørges om der er interesse i at 

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

Pkt 11. – Punkt udskudt. 
Dialogmøde for LU med Middelfart Kommune 
19. april kl 16.30-19.30 eller alternativ dato 25. maj kl 17-20.  
Emneforslag er velkomne. 
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Pkt 12 
Eventuelt: 

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

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

Venter:  
! Julie har kontaktet Anker om at møde den nye skoleleder ex. på en skolebestyrelsesmøde. 

o Anker vil vende tilbage. Venter i corona-position. 
! 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? 
! 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. 
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