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Referat fra møde den 28. sep. 2022 kl 19-20.30, Kirkeladen (Harndrup).  

Deltagere: Poul Erik, Elisabeth, Søren, Gitte og Mads 

Fraværende: Julie 

Pkt. 1 
Godkendelse af seneste referat og opfølgning heraf.  

Godkendt 
Godkendelse af dagsorden 
Punkt tilføjet. Hvordan forholder vi os til udlån af CVR. 

Pkt. 2 
Status Bæredygtig Udvikling af Lokalsamfund.  

! Hvordan skal udviklingen leve videre…. 
Der er trykt 20 eksemplarer af Udviklingsplanen. Udviklingsplanen vil blive 
fremlagt til årsmødet sammen med de slides der blev vist på rådhuset. 
Afleveringen gik rigtig godt. 
 Borgmesteren lovede hjælp til varme gruppen i forhold til konsulentbistand. 
Venstre, Enhedslisten og Dansk folkeparti viste interesse for at komme på besøg i 
området. 
Boliggruppen har fået lovning på at kommunen kigger på revurdering af 
lokalplanen i august 2023. 
Elisabeth kontakter en fra multibanegruppen og en fra Trafikgruppen for at 
opfordre dem til at møde op på årsmødet, de øvrige grupper er repræsenteret 
via lokaludvalget. 
Punktet Hvordan skal udviklingen leve videre.. skal med på første møde efter 
årsmødet. 

Pkt. 3 
Indledende snak om Årsmødet. 

! Planlægning af mødet: 

! Gennemgang af beretningen 

I stedet for at fortælle om hvad grupperne har lavet, synes vi at der skal siges 
at: 

 ”der kom følgende grupper ud af borgermødet…. (her nævnes de forskellige 
grupper) Efterfølgende vil de forskellige grupper fortælle om hvad de har 
arbejdet med” 
Derudover synes vi at følgende skal nævnes: 
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En af de arbejdsopgaver lokaludvalget har haft har været at samarbejde med 
Middelfart kommune omkring forsikringer.  
Vi har været en del af projektet omkring bump på Rugårdsvej. 

Husk at sige at alle referater ligger offentligt tilgængelige og at alle møder 
er offentlige 

Efter beretningen gennemgår Gitte kort regnskabet 

! Invitere arb gr. 
Elisabeth har inviteret arbejdsgrupperne, hun sender en mail til alle 
kontaktpersoner i arbejdsgrupperne hvor hun opfordrer grupperne til at bruge 
ca. 10 min til at fortælle hvad der er sket i deres gruppe og hvad fremtiden 
evt. bringer 

! Invitere person vedr. solcelleanlæg? 
Det blev vi vist enige om at vi ikke skulle denne gang    

! I brugsen. 

Elisabeth spørger skolen om de vil printe flyers til vores event i Brugsen 
Vi tager Lokaludvalgets folder med brugsen. 

Søren og Elisabeth står der fredag og Julie og Mads står der søndag 
Søren spørger Edi om det er ok vi står der for at promovere vores årsmøde 

Pkt. 4 
Fri Landsby-processen 

Elisabeth og Søren har været til kick off møde i Ryslinge.  

Vi var en af de få landsbyklynger som drømmer om termonet. 
Vi er i dialog med kommunen om et borgerbudget som tiltænkes at finansiere 
projektplanen. 

Pkt. 5 
Hvordan forholder vi os til udlån af Lokaludvalgets CVR 

CVR-nummeret kan ikke udlånes ifølge kommunens jurister. Punktet kommer på til 
næste møde og det skal konkretiseres hvordan det skal foregå og hvilke retningslinjer 
der vil være fremover. 

Pkt. 6 
Mødedato 

Den 19. oktober kl. 19.00 i kirkeladen 
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Vi skal blive bedre til at gøre opmærksom på hvornår der er møde i Lokaludvalget. 
Vores møder er offentlige men hvis folk ikke lige får læst referatet, eller pludselig for 
ønske om at deltage i vores møder kan det være svært at finde ud af hvornår der er 
møde. Førhen var det altid 1. mandag i måneden og det kunne folk huske. Det er vigtigt 
at vi f.eks melder ud på facebook hvilken dato der er møde, og dette skal ikke køres for 
tidligt, så glemmer folk det igen. 

Pkt. 7 

Kort info omkring solceller 
Elisabeth, som sidder i Referencegruppen informerede kort om, hvor langt projektet er 
nået. 

Vores holdning er at der bør være en ejerandel til lokalområdet. 

Pkt. 8 

Eventuelt 
 


