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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 møde den 7. juli 2022 kl 19-21.00,  Fjelsted Fælled 
Til stede: Søren Skov Madsen, Julie S. Christiansen, Gitte Andreasen, Mads Winther og Elisabeth 
Tejlmand 

Pkt. 1A 

Referat og dagsorden godkendt  

Pkt. 1B 

LU mailbox: 

- Udpege steder til klistermærke (VisitMiddelfart). Vi opfordrer VisitMiddelfart 
til at skilte på en mere bæredygtig måde end klistermærker. Julie svarer på 
deres henvendelse. 

Pkt. 2  
Orientering om hvad der er i gang vedr. stort Solcelleanlæg. 

European Energy har gennemgået alle borgerønsker og kategoriseret dem i grøn, orange, 
rød og blå. Dialogen er positiv. EE vil nedsætte arbejdsgruppe (referencegruppe) som 
Gitte og Julie går med i. Vi har involveret de nærmeste naboer på Rugårdsvej og 
opfordrer et par repræsentanter derfra til også at gå med. 

Vi sætter solcelleanlægget på dagsordenen til næste møde.  

 
Pkt. 3 
Generelle procedure for at udlåne LU cvr til fondssøgning.  

Ved lån af lokaludvalgets cvr nr til ansøgninger skal man oplyse hvad projektet handler 
om. Der kan ikke udlånes cvr nr til projekter der indebærer mellemfinansiering. LU har 
ikke økonomi til at låne penge ud. 
Vi bidrager gerne med erfaringer. 

LUs kasserer står for det praktiske. 

 
Pkt. 4 
Drøftelse af forskellige formater der kunne bruges til at komme i dialog med borgere, 
foreninger mm. 

Der kommer årsmøde med valg til lokaludvalget 13/10 og vi laver et PR-fremstød i 
Brugsen i september. 
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Vi spørger Menighedsrådet om LU-folderen kan komme ud med kirkebladet på et 
tidspunkt i vinter. 

Pkt. 5 
Status Bæredygtig Udvikling af Lokal samfund. 

- Udviklingsgruppen 

- Arbejdsgruppe ved behov 

Elisabeth gav status fra grupperne. Der skrives på Udviklingsplan som skal præsenteres 
for byrådet til september.  
LU besluttede at være medafsender på boliggruppens anmodning om at kommunen laver 
ny lokalplan for Åvænget. Samtidig er der en generel udfordring med forældede 
lokalplaner flere steder. Denne problematik tages med i udviklingsplanen. 

LU ønsker at kommunen genudsender trafikgruppens spørgeundersøgelse som havde et 
inaktivt link. Elisabeth taler med trafikgruppen og Vibeke Skøtt om det. 

Multibanegruppen godt igang. Udviklingsgruppen har opfordret dem til at lave aftaler om 
vedligehold og forsikring. 
Tilflyttergruppen afholder TilflytterCafe 4/9 kl 10 for tilflyttere der er kommet til de 
seneste 3 år. Info om mentorkorps er lagt på web. 

Varmegruppen har fået Gelsted Fjernvarme, EWII og Fjelsted Vandværk tilknyttet 
arbejdet med at skrive projektforslag og projektplan. Middelfart Kommune bidrager 
også. Interesselisten vokser stødt. Der arbejdes på borgermøde i september. Forslag om 
at varmegruppen spørger Energi Fyn om de er interesserede. 

 
Pkt. 6 
Der er søgt ”Frilandsbyer og -øer”. Elisabeth og Søren tager til kickoff møde hos 
Landdistrikternes fællesråd. 

 
Pkt. 7 
Indledende snak om Årsmødet. Udsat til næste møde. 

 
Pkt. 8 
Eventuelt 

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:  
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! Husstanden Årup postnummer, men Middelfart Kommune.  
 

Mødedatoer: 
Datoer for kommende LU møder: 
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: 

! Byzone regler. Vi vil indkalde til møde i Fjelsted, gerne med planchefen i 
kommunen, for at afklare mulighederne for den situation Fjelsted er i. 

 


