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I denne periode ønsker Lokaludvalget at arbejde med Bæredygtig udvikling af 
Lokalsamfund og udviklingsgruppen, det skal gøre at borgerne bliver mere opmærksom 
på, hvad Lokaludvalget kan bruges til. Lokaludvalget vil i gang med at tage kontakt til 
de forskellige foreninger som tidligere planlagt. 

Referat den 9. feb. 2022 kl 19-21.00, Kirkeladen (Harndrup).  

Pkt. 1  
Seneste referat godkendt.  

Dagsorden godkendt 

 
Pkt. 2 

Årshjul er oprette og ligger i drev. Den justeres løbende igennem året ved behov. 
Elisabeth hører Gitte, om hun har forslag til, hvornår bestilling af legepladseftersyn skal 
ligge i årshjulet. 

Pkt. 3 

Input til BørneUniversets proces om skole- og gymnastiksalsrenovering. 

Vores input noteret på spørgeark. Gitte deltager på vegne af Lokaludvalget. 

Pkt. 4 

Nye mødedatoer 

Næste møde 10. marts kl. 19 i Kirkeladen. 

 
Pkt. 5 

Kort fra Bæredygtig Lokalsamfund. 

● Tovholder har meldt sig til Multibane-gruppen. 
● Invitation til energirenoveringsmøde er på vej ud. 
● Udviklingsgruppen er gået i gang med at skrive udviklingsplanen 
● Tilflyttergruppen ønsker at bruge fjelsted-harndrup.dk til at kommunikere om 

mentorordning og tilflyttercafe. Gitte sender tekst til Elisabeth. 

Indledende drøftelse af hvordan vi formidler udviklingsplanen til byrådet.  

 
Pkt. 6 

Besøg hos foreninger. 
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Udkast til mail:  
Hej formand, 

Kender du Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg? Vi er bindeleddet mellem lokalområdet og 
kommunen, og kan hjælpe jer videre med udviklingstiltag og udfordringer, I oplever i 
samarbejdet med Middelfart Kommune. 

Vi vil gerne invitere os selv på besøg hos jer, men giver også meget gerne en kop kaffe i 
forbindelse med et lokaludvalgsmøde. Det kan være en uformel snak eller et punkt på 
dagsordenen… Vi har vedhæftet en folder om os. 

— 

 
Pkt. 7 - evt 

Melfar Posten vil gerne bringe Pral-af-din-by artikler. Søren efterlyser ideer på vores 
facebookside. Vi skal aflevere tekster d. 23. marts og igen i juni. 

Middelfart Kommune har sendt det årlige tilskud på 8000 kroner, hvor 2000 er til 
forsikring. Kontogebyr er en del af bankens forretningsmodel, så det vurderes svært at 
komme udenom. Søren nævner at Arbejdernes Landsbank kan være en mulighed. 
Forsikring er betalt for 2022. 

- slut på referat -  

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

Mødedatoer: 
Datoer for kommende LU møder: 
!

Årsmøde 13. okt 2022 

Ide bank: 
! Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event.  
! Planlov. Skal der afholdes et borgermøde, med den nye på området i kommunen? 
! Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”. 
! sti-projekt 
! Boliger mellem byerne: 
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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. 

 


