
Fjelsted- 
Harndrup
Lokaludvalg

Vær med til at 
sætte præg på 
vores lokalsamfund 
sammen med os.

Som udgangspunkt 
holder vi møde den anden 
mandag i hver måned. 
Møderne foregår i 
Kirkeladen i Harndrup, 
men kan også foregå  
andre steder. 
Mødedatoer, dagsordner 
og referater ligger på 
fjelsted-harndrup.dk

På denne side kan du læse 
den formelle ramme for 
Middelfart Kommunes 
lokaludvalg og se vores 
vedtægter.
https://www.middelfart.dk/
lokaludvalg

Lokaludvalgets møder er offentlige, 
og du er meget velkommen.
Ønsker I som forening eller 
borgergruppe besøg af to 
repræsentanter for lokaludvalget?
Kontakt os på 
fjha.lokaludvalg@gmail.com
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Hvem er vi? Hvor skal 
vi hen?

Vi formidler information til og 
fra byråd og kommunens 
medarbejdere, og virker som 
bindeled mellem 
Fjelsted-Harndrups borgere og 
kommunen.
Vi er hjælpere der skubber på, 
bidrager og støtter op omkring 
de tiltag, der tages af borgere 
i Fjelsted-Harndrup området.
Vi tager udgangspunkt i 
eksisterende ideer og drømme, 
fordi vi mener, udvikling er alle 
borgeres ansvar. 
Vi driver på frivillig basis 
fjelsted-harndrup.dk, hvor alle 
kan få lagt informationer om 
aktiviteter op. Skriv til 
fjha.lokaludvalg@gmail.com

Vi modtager årligt kr. 6000 fra 
Middelfart Kommune, som går 
til aktivt at støtte konkrete 
projekter med småbeløb.
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Det betyder, at du som borger har hovedrollen i at 
drive udviklingen og nye tiltag. 
Lokaludvalget driver ikke projekter fremad alene.
Vi tager med glæde imod ideer, og hjælper gerne 
med sparring og kontakter, men vi vil altid søge 
veje videre, der inkluderer dig og din aktive 
deltagelse.
Kom og del din ide!

Middelfart Kommune kalder os et samarbejdsorgan, 
der bliver hørt i sager af lokal betydning.
Det har vi valgt at oversætte til 
Fjelsted-Harndrupsk på følgende vis:

Vi vil gerne spørge jer.
Hvordan kan lokaludvalget være jer behjælpelig?
Hvilke drømme og ambitioner har I på vores 
områdes vegne?
Hvilke informationer vil I gerne have fra 
lokaludvalget? Det kan være forespørgsler fra 
kommunen, høringer, informationer om fonde, 
vores mødedatoer og referater.
Er der en bestemt kontaktperson, I ønsker vi 
henvender os til fremover?




