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Referat fra møde den 5. jan. 2022   

Pkt. 1  
Godkendelse af seneste referat.  

Godkendt 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
Pkt. 2 

Årshjul 

Der bliver lavet årshjul, som ligger på en særskilt fil i Lokaludvalgets drev. Elisabeth 
starter årshjulet op og tager imod input. 

Pkt. 3 

Planlæg årsmødet + dato + vedtægtsændringer. 

(På valg er Gitte, Elisabeth, Poul Erik, Julie) 

I forbindelse med årsmødet, har vi besluttet at vi kontakter Middelfart kommune, da vi 
ønsker at få de sidste husstande, som reelt ligger i Middelfart Kommune, men har 
postnummer i Årup, med i vores lokalområde. Kan dette lade sig gøre skal vi have 
punktet på til vores årsmøde.  

Årsmødet i 2022 bliver den 13. oktober. 

Julie kigger vedtægterne igennem og sender forslag med rettelser rundt 

Pkt. 4 

Planlæg besøg af foreninger mv 

  Stolte/gøre lokalsamfundet attraktivt 

Vi beslutter at sende en mail rundt til de forskellige foreninger for at fortælle at vi 
gerne vil komme på besøg og fortælle hvad de kan bruge udvalget til. Elisabeth 
udformer en mail og på næste møde sendes til de forskellige foreninger.  Samtidig 
lægger vi noget op på facebook som opfordrer foreninger mm. til at kontakte os, hvis 
de er interesseret i besøg af os. På grund af den nuværende corona situation, vælger vi 
at vente med fysisk fremmøde hos foreningerne. 

Pkt. 5 

Forsikring 

Fjelsted Borgerforening har holdt møde og bestyrelsen ønsker ikke at skrive under på 
aftalen endnu da der er flere ting i forsikringen, som der ønskes en afklaring på. Ting 
som selvrisiko, forekomst af anden risiko og den økonomiske dækning af disse. Mads 
kontakter Forsikringsselskabet. 
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Julie får lavet en arkivering af mail omkring forsikring og anden dialog omkring 
forsikringer. 

Gitte finder ud af om vi har modtaget en police eller også får hun fat i den. Elisabeth 
får besked efterfølgende om hvor den findes. 

Elisabeth kontakter kommunens forsikringsansvarlig 

 
Pkt. 6 

Rammevilkår 

Lokaludvalget savner den opdateret Rammevilkår for 2022.  

Pkt. 7 

Eventuelt 
Mødet i udviklingsgruppen den 11. januar bliver kun for udviklingsgruppen. De enkelte 
arbejdsgrupper fremsender det foreløbige materiale til deres kontaktperson. Skulle der 
være enkelte repræsentanter eller tovholdere der ønsker at deltage er de velkomne og 
kan tilmelde sig hos Elisabeth eller Vibeke. 

Mødedatoer: 
Datoer for kommende LU møder: 
! Den 9. februar 

 


