
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat 28. februar 2019

Deltager: Agnete Damkjær, Gert B. Pedersen, Hans Jørgen Tarup, Jørgen Olsen Kent Mosgård, 
Kristian Gren og Poul Andersen.

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 Godkendelse af referat fra 
lokaludvalgsmøde den 24. 
januar 2019.

Godkendt.

3 Spørgsmål fra borgere og 
andre interessenter.

Ingen indkomne.

4 Generalforsamling.
1. Ønske om genvalg/frivillig 

afgang fra bestyrelsen.

2. Valg af medlemmer fra 
bestyrelsen der skal på 
valg.

3. Indkaldelse og lokaler til 
generalforsamlingen den 
18. marts 2019.

4. Input til formandens 
beretning.

1. Kent og Agnete ønsker ikke genvalg.
Kent har udfordringer med sine to mandater og trækker 
sig fra Lokaludvalget for at fokusere på byrådsarbejdet.
For Agnete hænger bestyrelsespladsen i Lokaludvalget 
ikke sammen med arbejde og familie.
Kristian og Hans Jørgen er villige til at bidrage, men 
afgiver også pladsen, hvis der er flere der ønsker at 
bidrage.

2. Gert er på valg og ønsker genvalg, mens Kent og 
Agnetes pladser skal der ske nyvalg.
Derudover er der nyvalg af en bestyrelsessuppleant.

3. Jørgen indrykker en annonce via kommunens 
hjemmeside, kommunes informationsside i den lokale 
ugeavis samt på Lokaludvalgets hjemmeside.
Desuden bestiller han lokaler.
Gert udarbejder dagsorden med følgende pkt.
- Valg af dirigent og referent.
- Godkendelse af dagsorden.
- Valg af stemmeudvalg på tre personer.
- Formandens beretning.
- Ad-hoc udvalgenes beretninger.
- Regnskab og budget.
- Indkommende forslag.
- Valg.
- Eventuel.
Steen Dahlstrøm som forslag til dirigent.
Budget udarbejdes af Gert og indeholder aktiviteter om 
borgerinddragelse kr. 1000 og folder til nye borgere kr. 
1500. Det skal overvejes om vi skal have sponsorer 
med.
Jørgen får udarbejdet stemmesedler. 
Referater fra den stiftende generalforsamling, referater 
fra bestyrelsesmødet og vedtægter medbringes enten i 
papirform eller elektronisk. 

4. Udvalgets etablering, hjemmeside, borgerpanel og 
aktiviteter ses i referaterne.

5 Opfølgning på opgaver fra 
sidste møde.

Ingen bemærkninger.

6 Lokaludvalgets økonomi. Den 14. februar 2019 blev abonnementet på hjemmesiden 
betalt, kr. 1403,67. Indestående på konto kr. 7468,55.

7 Opgaver til vi mødes igen. 
1. Hvem og hvad

- Vi har en opgave sammen med Lokaludvalgene fra Røjle 
og Ejby, der skal arrangere efterårets møde for kommunes 



Lokaludvalg. Der udpeges personer hertil efter 
generalforsamlingen. 
- Undersøge, hvad der er sket med vores henvendelser fra 
Demokratiets dag - sendt til Jørgen og derfra videre til 
Sabine. (Jørgen).

8 Åben for tilføjelser. - Idé om at arrangere spisning til generalforsamlingen? 
Kunne evt. være med tilmelding, så vi kunne vurdere 
interessen? 

- Kristian: Debat om vores berettigelse - hvorfor har vi et 
lokaludvalg? 

- Der er reelt ikke mange problematikker - vi har ikke 
evnet at rejse dem. 

- Hans Jørgen: Der er behov for nogen, der kæmper for 
de sager der er brug for fx et frivillighedens hus / 
foreningens hus. Vi har ikke noget sådan i Middelfart -
kunne vi gå sammen med fx Ældre Sagen, Ældrerådet 
o.a. om bestemte sager. 

- Kent: Der er brug for at vi tænker ud over 
dagsordenen. 

- Jørgen: Vi mangler at lave eksekveringsmøder - så der 
sker noget reelt udover de gode intentioner fx møde om 
folder. 

- Poul: Enig i, at bakke op omkring Hans Jørgens idé. 
- Gert: Vi har nogle andre udfordringer i forhold til Føns, 

Gamborg m.v. til at trænge igennem med budskaber og 
aktiviteter til Lokaludvalgets målgruppe.

- Poul: Temamøder er en god idé.
- Agnete: Gode ideer er der jo engang i mellem fx. at få 

lokale stednavne sat på landkortet igen. 
- Kent / Kristian - kunne vi holde et møde på Walker med 

de unge / ungerådet.


