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Referat af møde den 6. april 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. 

Til stede: Julie Christiansen, Gitte Andreasen, Mads Winther, Elisabeth Tejlmand. 
Afbud: Poul Erik Brandt, Jakob Vedel 

Ikke fremmødt: Poul Pedersen 
Gæster: Lars Hviid og Jette Rasmussen, Transportgruppen 

Pkt. 1  
Transportgruppen retter henvendelse til relevante politikere og embedsfolk. Lokaludvalget laver sin egen 
henvendelse med lidt bredere perspektiver, og orienterer de øvrige lokaludvalg. 

Pkt.2 
Seneste referat godkendt uden bemærkninger. 

Dagsorden godkendt med enkelt justering. Pkt 3 udgår, da Vibeke Skøtt er travl med et andet møde på dette 
tidspunkt. 

Pkt. 3 
Udgik. 

Pkt. 4 
Lokal Udvalgs folder. 

• Folderen er modtaget retur fra grafiker Anna Margrethe Vedel. Forsideteksten justeres (elisabeth). 
• Trykning 

o Kommunen kan trykke. Afhentes i Borgerservice, men det er lukket. Det kan aftales at vi 
ringer og laver aftale med Sabine. 

o Elisabeth kontakter Sabine ang. Trykning af 250 stk 

Pkt. 5 
LU opstillingsmøde: 
Opstillingsmøde skubbes til august, i et håb at vaccinationerne vil være så langt at folk er trygge ved at mødes 
i bålhytten på Fjelsted legeplads. Dato fastsat til 19. August kl. 18 med spisning. Vi spørger Fjelsted 
Borgerforening om de vil sælge øl og vand. PR og annoncering aftales på det ordinære LU-møde i juni. 

Hvem genopstiller eller genopstiller ikke? 
Jakob Vedel ønsker at udtræde. 
Der mangler svar fra Poul Erik og Poul. 

Pkt. 6 
Bolig byggeri i området. 
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Elisabeth har aftalt en gåtur med repræsentanter for Boligforeningen Lillebælt og borgere, der har behov for 
lejebolig her i området. Dato endnu ikke fastsat. 

Både ældre og yngre voksne ønsker et alternativ til at købe hus, så de kan blive her i området. 

Ny kommuneplan er på vej i høring. Forslagene er samlet på en websidehttps://
middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3838 

Specifikt forslag til arealanvendelse i Fjelsted-Harndrup området ligger her: https://
middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/4096 Der er udtaget en zone i forhold til seneste kommuneplan, så 
det samlede ambitionsniveau virker nedjusteret.  

Omvendt er et nyt areal i Åvænget ned mod Møllegården sat til salg, hvilket peger i en positiv retning. 

Pkt. 7 
Lokale vandreture kan lægges ind på https://udinaturen.dk/ Kommunen spørger om vi vil medvirke til at det 
digitale kort bliver opdateret med lokale vandreruter. 
Gitte laver opslag i Hva’ så Fjelsted-Harndrup Gruppen. 

Pkt. 8 
Elisabeth informerede om kommunens webinar om fremtidens energikilder. Middelfart Fjernvarme er ikke 
interesserede i at lægge fjernvarme herude. Klimachef Morten Westergaard oplyste, at en pulje til fælles 
indkøb af diverse varmepumper alligevel ikke bliver mulig at søge.  

7. April åbner en pulje som private kan søge tilskud til energiforbedrende tiltag. Websitet https://
sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud  

Pkt. 9 
Elisabeth orienterede kort om at der arbejdes på en delebilordning i Brenderup.  
 
Pkt 10  
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. 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

Pkt 11  
Kommunen og skovrejsning.  
En del arealer herude har status af råstofindvindingsareal selvom der forlængst er gravet det grus ud, som 
kunne graves ud. Kunne disse arealer mon overgå til skov?  

- Mads vil spørge kommunen efter hvad der sker fremadrettet vedr. skovrejsning, og hvem der er 
kontaktperson ved regionen. 

- Elisabeth lægger opslag på Hva så Fjelsted-Harndrup om muligheden for at rejse skov gennem ny 
pulje til biodiversitet. 
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Pkt 12.  
Dialogmøde for LU med Middelfart Kommune 
19. april kl 16.30-19.30 eller alternativ dato 25. maj kl 17-20.  
Emneforslag er velkomne. 

LU foreslår at dialogmødet omhandler forsikring af offentlige arealer og en efterlysning af byrådets 
prioriteter for de mindste bysamfund. 

Pkt 13 
Intet til Eventuelt: 

Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i hovedreglen overgå til 
næste møde. 

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

! Mandag 3. maj 
! Tirsdag 8. juni 

Venter:  
! Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event.  
! Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet.  
! Julie har kontaktet Anker om at møde den nye skoleleder ex. på en skolebestyrelsesmøde. 

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