
Lokaludvalg for Middelfart By
Referat 25. oktober 2018

Deltager: Jørgen Olsen, Kent Mosgård, Poul Andersen, Kristian Gren og Gert Pedersen.  

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 Indlæg ved Karis Riishede. · Formand indtil foråret 2018, hvor hun blev valgt ind i 
byrådet.

· Det har været en interessant opgave, men også en
proces, hvor udvalget skulle finde sine ben at stå på.

· Et område med mange aktive foreninger -
Lokaludvalget lavede en oversigt over alle de foreninger 
og grupper der var i Strib - slået op på Facebook 
gruppen (Strib Perlen).
o Bl.a. Link til foreningerne og omtale af de foreninger, 

der ønskede det.
· Har arbejdet en del med den hjemmeside, der er stillet 

til rådighed for lokaludvalgene.
· Har arbejdet med høringssvar m.v.
· Har haft et godt samarbejde med Strib i bevægelse -

bl.a. gennem et borgermøde, hvor der var 200 
mennesker i Stribhallen.
o Udvalget affødte bl.a. et kogræsserlaug på engen 

ved sommerhusarealet.
o Lauget har forpligtet sig til at holde øje med dyrene 

på engen og det er en succes for bl.a.
børnefamilierne.

· For år tilbage havde udvalget fokus på tilflyttere og det 
initiativ har lokaludvalget taget op igen sammen med 
bosætningskonsulenten. Invitation til arrangement for 
de borgere, der er flyttet til Strib indenfor de seneste 
år. Der kom mere end 40 borgere en hverdag fra kl. 
17.00-19.00 - styrker sammenholdet, da deltagerne 
efterfølgende genkender hinanden i byen. 
Forårsarrangementet blev gentaget om efteråret, denne 
gang i idrætscenteret. 3. arrangement blev holdt i 
foråret, denne gang i ro/kajakklubben. Tanken er, at 
holde det 2-3 gange om året.
o Kan vi kopiere denne aktivitet i Middelfart (vigtigt, at 

det er uformelt).
· Har også været involveret i forskellige projekter fx

o Blå flag strandene.
o Arrangement om nabosikring.
o Hjælpe skolen med at lave skolesti - bl.a. ansøgning 

og kontakt til lodsejere.
· Vigtigt at følge med i, hvad der sker i lokalsamfundet fx 

holde øje med lokale Facebook opslag.
· Udgifterne har primært været til afholdelse af 

tilflyttermøder.
· Netværkene lokaludvalgene imellem har været meget 

gavnligt.
o Fx information fra de øvrige lokaludvalg ift.

fundraising o.a.

Øvrig inspiration fra Karin fx
· Ad hoc grupper ift.
· Projektet omkring midtbyen.
· Ungemiljøer i byen.
· Start ud med små aktiviteter og byg op derfra.
· Være med til at være debatskabende.



· Ny tilflytterne.
· Foreningsplatform.

Øvrige kommentarer
· Hente inspiration fra idékataloget ift planer for udvikling 

af Middelfart by.
· Anne Marie Clausen.

3 Godkendelse af referat fra 
lokaludvalgsmøde den 30. 
august 2018.

Ingen kommentarer - godkendt.

4 Opfølgning på opgaver fra 
sidste møde og kommende 
møder.

· Henvendelser fra borgere, Jørgen er i dialog med 
Sabine.

· GDPR. Vi har fået godkendelse fra kommunen og gør 
opmærksom på det på hjemmesiden.

· Markedsføring af borgerpanelet.
· Foreninger i kommunen - kontakte og lave linkindeks på 

hjemmesiden (Jørgen).
o Udgangspunktet skal være de foreninger, der har 

hjemmeadresse i Middelfart by.
§ Se listen på kommunens foreningsside.

· Kontakte Anne Marie Clausen.
o Folder til ny tilflytterne.
o Deltage på møder med ny tilflytterne.

5 Lokaludvalgets økonomi. 3.207,12 kr. på kontoen før køb af vingave til Karin og lidt 
sødt til mødet.

6 Trafiksikkerhedsplan 2018. · Poul havde kommentar til trafiksikkerheden på 
Strandvejen ved ældreboligerne - der bør laves et 
markeret fodgængerfelt / Bump, så det er nemmere at 
krydse Strandvejen.

· Gert nævnte cykeltrafik fra cykelstien bag ITW og ud på 
Gl. Banegaardsvej er farlig, da cyklister ikke registreres 
korrekt af trafiklyset.

· I Havnegade vader turisterne ofte ud på vejen flere 
steder, hvor de “tror” at der er fodgængerfelter -
bumpene skaber en falsk tryghed.

7 Borgerpanel. · Følgende link kan 
deles: https://goo.gl/forms/XDePRM0i8f2FniCq2.

· Kristian har lagt et opslag på vores Facebookside.
· Når vi har +100 deltagere kan vi lave lidt presse til 

Fyens – Melfar Posten vil gerne dyrke det lokale.

8 Mødedatoer 2018/2019.
1. Frekvens.
2. Mødeindkaldelser/

Dagsorden/Referater

1. Frekvens.
· Torsdag hver anden måned - sidst på måneden (jan, 

marts (samme dato som generalforsamlingen), maj, 
august, november).
o Doodle Jørgen sender mail ud.

2. Mødeindkaldelser / dagsorden / referater.
· Næste møde 29 nov. 2018.

9 Fællesfoto.
1. Hvilket skal vi vælge.

· Der er frit valg på alle hylder.

10 Opgaver til vi mødes igen. · Susan flytter til Vejen.
o Jørgen kontakter suppleanterne - Hans Jørgen og 

Casper?
§ Generelt bør vi invitere suppleanterne med på fast 

basis.
· Bemærkning til planen for Middelfart Midtby?

https://goo.gl/forms/XDePRM0i8f2FniCq2.


o Vi kan alle kigge den igennem ift. ideer.
§ Byens porte.
§ “Velkomsten”, hvis man kommer som rejsende 

med DSB.

11 Åben for tilføjelser. · Jørgen bager til næste møde.


