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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. 

Dagsorden til møde den 15. marts 2022 kl 19-21.00, Kirkeladen (Harndrup).  

Deltagere: Søren, Mads og Julie 

Pkt. 1  
Referat godkendt.  

Dagsorden godkendt. 

 
Pkt. 2 

Div fra mailboxen: 

- Markvej ved Fjellerup Mark.  
o Idé, at spørge om kommunen har kort over stier i vores område. (karina 

bak: Karina.bakolesen@middelfart.dk) 
- Næste dialogmøde 3. maj kl 17-19.30. Forslag til emner og hvem deltager.  

o Ingen forslag til emner 
o Deltager: Søren og andre? 

- ”Støt Lokalsporten.dk” 
o  Det ligger ikke under LU 

- Tilbagemelding på høringssvar til kommuneplanen 
o Tilbagemelding på svaret på høringen var tyndt også vedr. bolig. 

Boliggruppen ses som et plus, og kan presse på for at der kommer fokus. 
- Ændring i website 

o Der var enighed om, at website ikke skal være dyrere. Punkt venter til 
næste LU møde. 

 
Pkt. 3 

Pral af din by. (deadline 23. marts) 

Der var kommet flere input. Der er arbejdet for at få noget humor ind. Under 
overskriften ”Fjelsted/Harndrup er verdens bedste lagkage”, Julie skriver et oplæg, 
som sender rundt til kommentarer og udvalget fylder mere på. 

 
Pkt. 4 

Tilbagemelding fra BørneUniversets proces om skole- og gymnastiksalsrenovering. 

Udskydes til næste møde….. 



Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg 
  Side   af   2 3

 
Pkt. 5 

Nye mødedatoer 

4. maj 

7. juli 

24. aug 

28. sep 

 
Pkt. 6 

Kort fra Bæredygtig Lokalsamfund 

- Generelt er der godt gang i arbejdsgrupperne. 
- Tilflyttergruppen skal søge penge og vil gerne bruge LU´s CVR . 

o  De må gerne bruge CVR, men skal skrive de er en arbejdsgruppe under 
Bæredygtig Lokalsamfund under Fjelsted/Harndrup Lokaludvalg. 

 
Pkt. 7 

Kontakt at foreninger (punkt i seneste ref.)  

Det besluttes at vi får mere ud af at stille op i Brugsen.  
Der sendes kun kort info mail til foreningerne. Det er udformet og sendes internt. 

Der er forslag til at afholde et ’LU’ i handicap P-bås. 

Vi skal huske at bruge vores LU folder. 
 
Pkt. 8 

Eventuelt 
Info fra Fjelsted Borgerforening. Alle store grantræer er fældet og nu plantes de planter, 
som er bevilget. Første legepladsrapport er modtaget, og forsikring er tilmeldt. 

Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i 
hovedreglen overgå til næste møde. 
  
Punkter udskudt eller håndteres via mail:  

- Husstanden Årup postnummer, men Middelfart Kommune.  

Mødedatoer: 
Datoer for kommende LU møder: 
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! 4. maj 
! 7. juli 
! 24. aug 
! 28. sep 

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: 

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. 

 


