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Referat møde den 3 maj kl 19-21, Kirkeladen (Harndrup).  
For ikke medlemmer af lokaludvalget: ønsker du at deltage bedes du give besked på 
fjha.lokaludvalg@gmail.com senest dagen før mødet, dette er begrundet corona 
forsamlingsrestriktioner.  

Pkt.1 
Seneste referat godkendt  

dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt pkt 5 ang. opstillingsmøde 

Pkt. 2 
Kl 19.10. Projekt bæredygtigudvikling. 

● Vibeke Skøtt deltager.  
○ Hvordan kommer vi videre. 
○ Finde ud af hvordan samles udviklingsgruppen. Den videre plan – hvad og hvordan vi 

vil arbejde med Bæredygtig lokalsamfund. 
○ Forslag til udviklingsgruppe: den nye skoleinspektør, erhverv (brugs, automekaniker, 

håndværker, Fjelsted skovkro), Foreninger, borgerforeninger. Foruden 3 fra LU. 

● Ligge plan 

Vibeke svarede på spørgsmål. Udvalget besluttede at summe en uge og aftalte kort digitalt møde  

Pkt. 3  
Der foreligger 2 forsikringstilbud på Åhaven. Transportgruppen bemyndiges til at vælge det bedste, under 
forudsætning af at der kan indhentes et tilbud uden selvrisiko. 

Gitte Andreasen undersøger udløbsdato. 

Pkt 4.  
Dialogmøde for LU med Middelfart Kommune 
dato 25. maj kl 17-20. 

Julie opfordrede alle til at deltage, da spørgsmålet omkring forsikring af aktivitets- og legepladser på 
kommunale arealer vil komme op. 

Der er endnu ikke udsendt dagsorden mv. 

Pkt 5: Opstillingsmøde 
Grundet forventelig opstart af bæredygtig udviklingsproces skubbes opstillingsmødet til primo 2022. 

Fjelsted Borgerforening står gerne for salg af drikkevarer, men vil ikke stå med økonomien i mad. 

Pkt 6 
Eventuelt: 

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

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

! Tirsdag 8. juni 

Venter:  
Pkt. 5 
LU opstillingsmøde: 
På dagsordenen juni 

!
! 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. 
! 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. 
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