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Referat fra møde den 4. okt. 2021 kl 19-20.30, Kirkeladen (Harndrup).  

Pkt. 1  
Godkendelse af seneste referat. 
Godkendt  
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
Pkt. 2 

Status Bæredygtigudvikling af Lokalsamfund. 
Der er afholdt 1. møde i udviklingsgruppen og de har konstitueret sig. Formand for 
gruppen blev Elisabeth Tejlmand. Der var dialog omkring de ønskede arbejdsgrupper. 
Udviklingsgruppen har indkaldt til opstartsmøde den 7. oktober på Fjelsted/Harndrup 
skole. Her er alle der har skrevet sig på listen, i forhold til at sidde i en arbejdsgruppe, 
inviteret 
 
Pkt 3 
Årsmøde/Opstillingsmødet 14. okt. Hvor langt er vi. 

• Bestilling af kaffe og brød. (Gitte) 
Gitte bestiller3 lagkager og en portion boller 

• Indbydelse – i Brugsen, Facebook, Aula  
Der er lagt på facebook og på skærmen i Brugsen. Gitte sørger for at opslag til 
kasselinjerne i Brugsen, kommer op efter opstartsmøde den 7. oktober. 

• Indhold/punkter  
o Regnskab 

Gitte fremlægger regnskabet 
o beretning  

Julie fremlægger beretningen 
o Evt. fremadrettet planer 
o Andre emner 

Elisabeth kontakter Uffe Høybye omkring status på trafiksanering i 
Harndrup, så vi kan informere på Årsmødet.  
Elisabeth har inviteret Alex Gren til årsmødet, så han kan informere 
omkring de nye boliger i Åvænget. Hvis Alex ikke kommer beder vi om 
fakta i forhold til hvad planer der ligger omkring byggeriet 
Elisabeth prøver at kontakte Melfar Posten, så de kan lave en 
forhåndsoplysning omkring vores Årsmøde. 
Poul Erik Brandt stiller op som suppleant.  

Pkt. 4  

Forsikring  
Vi har fået et tilbud fra Tryg forsikring, som Middelfart kommune har indhentet for os. Vi 
vælger at tage imod tilbuddet og Gitte udfylder oplysningsskema og sender til Tryg.. Vi 
vælger at forsikringen først skal træde i kraft pr. 1. januar 2022. Gitte vil være 
kontaktperson til Tryg. 
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Pkt 5  
Fra kommunen. 

- Byrådssalen rykker ud lokalt igen. 

  
Byrådet har været i Fjelsted/Harndrup i 2019 

Pkt 6 
LU facebook side til kommunikation. 
Dorthe Skov Madsen har oprettet en facebookside til Lokaludvalget som vi 
fremadrettet bruger til opslag. Udviklingsgruppen vil ogse brug LU’s facebook side til 
opslag og opdateringer mm. 

Pkt 7 
Skab med LU ting. (Poul Erik) 
Vi skal have tømt skabet på Idrætsvej.  Poul Erik får tømt skabet og aflevere det 
historiske materiale på Lokalhistorisk arkiv. Det relevante tages med på et af de 
kommende møder, så vi kan gennemgå det. Bl.a. ligger der nogle tegninger over 
forslag til stisystemer i området, som måske kan bruges i fremtiden. 

Pkt 8 
Eventuelt: 
På næste møde skal der laves årshjul. 
Poul Erik kontakter Jakob for at høre om han har rettet kontaktoplysninger ved Ballum og 
Hostmaster. 
Skal Lokaludvalget gå ind i byforskønnelse? 

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

1. nov 
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