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Referat fra møde den 4. maj 2022 kl 19-21.00, Kirkeladen (Harndrup).  

Pkt. 1  
Orientering om hvad der er i gang vedr. stort Solcelleanlæg.  

1. Helene Bjerre-Nielsen, Middelfart Kommune, ”hvor Middelfart Kommune er henne 
i processen omkring det mulige solcelleprojekt ved Fyllested”. 
Helene og Katrine fra Middelfart kommune deltog via Teams og informerede os 
om forløbet i forbindelse med etableringen af solcellerne. 

2. Borgermøde? 
Der er indkaldt til borgermøde med Deltager Danmark i Harndrup forsamlingshus 
mandag den 9. maj 

3. Vores ideer 

Hvad kan der være mere af, som skaber mere miljø mellem de to byer? 
Kan solcellerne drive nærvarme 

Hvad har de tænkt sig af afskærmning 

Kan der laves natur bugtet terrændæk 
Kan der laves en kompensation som er tinglyst på grunden ved f.eks nabo-nabo 
som ikke på forhånd får kompensation.  

Kan lokalområdet få glæde af den overskydende strøm 
Cykelsti på tværs 

mv. 

Pkt. 2 

Godkendelse af seneste referat og opfølgning heraf.  

Godkendt 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
Pkt. 3 
Mailbox 

• Hørings lokal bustrafik 2022-23 
Lokaludvalget har svaret at vi forventer at ruterne passer med skolen 

• Høring Trafikplan 2022-2025.  
Vi har svaret fra Lokaludvalget 

• Ændring i Website og hvad med pris? 
Elisabeth er ved at ændre websiten og det skulle ikke give merpris. 
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I forhold til Hostmaster ligger opgaven stadig hos Jakob Vedel og han har ikke 
reageret på Gittes mail i forhold til at ændre det. Mads kontakter Jakob for at få 
ham til at ændre det. 

 
Pkt. 4 

Kommunens Dialogmøde 3. maj. Søren er tilmeldt. Ref. fra mødet. 

Lokaludvalget skal komme med ideer til hvordan vi får de unge gjort aktive i 
ungdomslivet, primært idræt. 
Information omkring Middelfart Fjernvarmes masterplan. Vi spurgte hvornår går 
Fjernvarmen i gang med en genberegning, eneste svar var at de bliver færdige med 
genberegningen senest efter sommerferien. 

Der var dialog om Bæredygtig lokalsamfund 

Vejchefen var for at fortælle om processen i forhold til når der er ønsker omkring f.eks 
bump eller vejarbejde 
Information om flygtninge fra Ukraine. Pt. er der 70 der har fået opholdstilladelse/
arbejdstilladelse 

Næste dialogmøde er i Indslev og det er Brenderup og Nr. Åby der deltager. 

Pkt. 5 
Tilbagemelding fra BørneUniversets proces om skole- og gymnastiksalsrenovering. 

Det ligger som en undergruppe under Bæredygtig lokalsamfund. Vi har ikke deltaget i 
yderligere møder. 
 
Pkt. 6 
Kort fra Bæredygtig Lokalsamfund 

- Input til LUP: kapitel (Bæredygtig udvikling i Fjelsted-Harndrup) om Hvad er 
vigtigt 

Boligtiltrækning til hele kommunen.  

Vi skal arbejde på at være selvforsynende i energi til Middelfart Fjernvarme 
kommer til området, eller til anden energikilde viser sig. 
Adgang til natur – færdes på andet end asfalt 

Opdatering af lokalplan i forhold til byzone/landzone for Fjelsted 

Cykelsti fra Harndrup til Fjelsted 
Udvikle Fjelsted/Harndrup så de to byer smelter sammen, derimellem skal der 
udvikles byggegrunde. 

- lokalpolitisk. (Byrådet får LUPen) 
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Pkt. 7 
Kontakt at foreninger (punkt i seneste ref.). Opfølgning 

Julie har sendt vores mail rundt til foreningerne. Den eneste henvendelse kom fra 
Meninghedsrådet. 

 
Pkt. 8 
Eventuelt 

  
Punkter udskudt eller håndteres via mail:  

• Husstanden Årup postnummer, men Middelfart Kommune.  
 

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

Årsmøde 13. okt 2022 
 


	Mødedatoer:

