
Middelfart Lokaludvalg 
 
Mødedeltagere: Agnete, Gert, Jørgen, Kent, Kristian, Poul og Susan. 
 
1. Drøftelse af punkter til dagsordenen. 

 
Ingen bemærkninger. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen. 

 
Godkendt. 
 

3. Konstituering i henhold til vedtægterne §6. 
 
A. Formand, Jørgen. 
B. Næstformand, Kent. 
C. Kasserer, Gert. 
D. Sekretær, Gert / Kristian referent. 
 
4. Evaluering af de stiftende generalforsamling 
 
På et af de førstkommende møder tjekkes op på vedtægterne - alle læser de udsendte 
vedtægter igennem og kommer med bud på en eventuel revidering. 
Kommentar fra Poul: Der burde have været en ordstyrer til mødet, det havde givet et 
bedre flow / struktur i mødet. 
Jørgen og Kristian kommer med bud på hjemmeside sammen med Jørgen og ideer til 
Facebook gruppe - deadline udgangen af februar. 
Hjemmesiden bliver omdrejningspunktet, men mulighed for at feede information fra 
gruppen ind. 
Overvejelser om et fælles arbejdes forum fx. Google Doc / Drive?  
 
5. Godkendelse af referat fra den stiftende generalforsamling af 8. januar 

2018 
 
Der mangler information om debatten i forhold til opsplitning af byen i tre lokaludvalg 
- det må være en af vores opgaver at afklare senest på generalforsamling 2019, med 
mindre der er ønske om en ekstraordinær generalforsamling. Flertallet af dem, der 
tog ordet på generalforsamlingen ønskede en opsplitning i flere lokaludvalg. 
Afstemning om en eventuel opsplitning skal ske ved simpelt flertal. 
 
6. Udvalgets fremtidige arbejde 
 
Første opgave er at etablere et forum / en hjemmeside og sikre at vi åbner op i 
forhold til borgernes ønsker og behov. 
Når hjemmesiden / Facebook gruppen er på plads, kunne første opgave være at åbne 
op for input fra borgerne / deres forventninger til Lokaludvalget. 
Vigtigt med fokus på sociale tiltag - fællesspisning er nok ikke et koncept, der holder 
for så stort et lokalområde som Middelfart, men ideen også at være et samlende 
organ for sociale aktiviteter er god. 
Vores budskab er, at vi "bare" er almindelige borgere, som andre borgere kan gå til, 
hvis de har svært ved at komme igennem til det politiske system. 
Være en aktiv sparringspartner i forhold til det kommunale system. 
Sikre synlighed / opbakning til de lokale foreninger.  
 



7. Fastlæggelse af næste møde/møder. 
 
22 februar, kl. 19.00 
19 april, kl. 19.00 
14 juni, kl. 19.00 
30 august, kl. 19.00 
25 oktober, kl. 19.00 
29 november, kl. 19.00 
 
8. Åben for tilføjelser. 
 
Logo - Kristian spørger Bo Larsen. 
Foto og beskrivelse af alle til hjemmesiden - Kristian spørger Jakob Kildehave. 
 
Referent Kristian/Gert 
 


