
Lokaludvalg for Middelfart By 
 

Udvalgsmøde torsdag den 27. juni 2019 kl. 19.00 

 

Dagsorden: 
 

Deltager: Birthe Lauvring, Jørgen Olsen, Kristian Gren og Poul Andersen. 

Borgerdeltagelse: Jette og Irene. 

 

1 Godkendelse af dagsorden. Jørgen bød kort velkommen og præsenterede dagsorden 

for mødet. 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2 Kort info om bestyrelsens 

deltagelse i diverse 

arrangementer. 

• Poul og Birthe fortalte om dialogmøde i Ejby, hvor fokus 

var på bæredygtig udvikling af lokalsamfundet der var 

bl.a.  

o Bæredygtig udvikling i alle lokalsamfund ved Louise 

Secher. 

o Gennemgang af trafiksituationen ved Uffe Højbye. 

o Diverse indlæg fra lokaludvalgene bl.a. Brenderup, 

hvor der blev fortalt om planer om solenergi og fra 

Føns omkring varmeværket. 

o Middelfart kommune som klimakommune ved 

Morten Vestergaard. 

o Korte orienteringer fra kommunen bl.a. om 

biodiversitet. 

o Fælles informationsplatform for Lokaludvalgene ved 

Arne Uhrskov. 

• Poul deltog i dialogmøder i gågaden sammen med 

Fyens Stiftstidende (Jan Bonde). 

• Vi har endnu ikke været med i dialogmøder med nye 

borgere - Anne Marie holder os orienteret   

o Vi har en oplevelse af, at det er svært at gøre os 

interessante ift. den målgruppe - typisk er det de 

helt unge familier, der dukker op.  

o Vi foreslår, at vi bare deltager som lyttende. 

• Jørgen har været med i møde på Forbrændingen / 

genbrugspladsen omkring affaldshåndtering i Middelfart 

kommune.  

o Orientering om, hvad der skal ske på 

affaldsområdet i Middelfart kommune - bl.a. en 

ændring på genbrugsstationen i Middelfart 

(nemmere at komme af med haveaffald m.v.) 

Forslag om app til fælles affald håndtering - hvis du 

alligevel skal på genbrugsstationen, så kan du evt. 

tage med for andre.  

o Endnu bedre information om, hvad der sker fra 

skrald til genanvendelse. 

o Ideer om genanvendelse fx byggematerialer, men 

dog med risiko for, at det vil blive oplever som 

konkurrenceforvridende.  

o Der kører forsøgsordninger i Strib med 

affaldssortering.   

o Forslag fra os om bedre / mere synlig skiltning - det 

kan være svært at læse, hvad der står på skiltene.   

o Oplevelse af et rigtig godt møde - mange gode input 

og en god entusiasme. 

o På sigt vil Middelfart og Ejby blive opgraderet, 

Køstrup nedlagt og Nr. Aaby og Gelsted 

nedgraderet. 

• Jørgen har været med til workshop om FNs 17 

Verdensmål.  

o Fokus i Jørgens gruppe var på affald og genbrug.  

https://www.lokaludvalg.dk/


o Et af forslagene var, at skolerne skulle sy 

indkøbsnet af genbrugsstof - skulle være frit 

tilgængelige i butikkerne for de handlende = færre 

plastposer.  

o Idé om, at der i ny udstykninger skal være plads til 

affaldsøer / fællesareal til håndtering af affald = 

minimere affald.  

o Der var input fra en gruppe unge mennesker om, at 

lave en slags udvekslingsordning mellem unge i 

folkeskolen og ældre på plejehjemmene.   

o Tanken var, at ideerne skulle præsenteres på 

folkemødet på Bornholm 

 

3 Gennemgang af liste over 

grundejerforeninger, vejlaug, 

gadeforeninger m.v. 

• Oversigten over grundejerforeninger blev gennemgået - 

umiddelbart virker det til, at listen ikke er komplet. Der 

var bl.a. ikke kvarteret omkring Sixtus og Pigekvarteret 

m.v.  

• Tanken bag listen er, at indkalde til et møde, hvor vi 

kan debattere de problematikker, der rør sig i de 

enkelte ejerforeninger.   

o Vigtigt at vi er klare på, hvad vi kan tilbyde som 

lokaludvalg i Middelfart. 

o Udover pølser og fadøl skal vi få ejerforeningerne til 

at byde ind med deres temaer m.v. 

• Overvej hvem vi selv kender fra de forskellige 

grundejerforeninger m.v. 

 

4 Spørgsmål fra borgere og 

andre interessenter.  

 

• Jette Olsen, Søndergade 35. 

• Irene Nielsen, Viaduktvej 59.  

o Deltager primært af interesse - nysgerrige på, hvad 

der foregår i lokaludvalget. 

• Jørgen: Undrer sig lidt over kommunens evne eller 

mangel på samme i forhold til at inddrage lokaludvalget 

fx i forhold til overvejelser omkring kulturhus i 

Middelfart.  

o Der er grundlæggende ikke ret mange ting, som vi 

officielt må “blande os” i. 

• Inspiration fra øvrige lokaludvalg fx Føns / Brenderup / 

Nr. Aaby om, hvordan de arbejder i deres lokaludvalg. 

 

5 Åben for tilføjelser. 

 

• Debat om læserbrev fra Poul.  

o Opbakning til læserbrev omkring Marinecenter på 

Gl. Havn.  

o Poul tager snak med Jan Bonde fredag.  

o Jørgen tager fat i Sabine for nærmere info om. Hvad 

der rør sig på Gl. Havn og hvorfor bliver vi ikke 

orienteret om lokale aktiviteter / beslutninger som 

byggeriet på Gl. Havn, kulturhus på Vestre skole 

m.v. 

 
 

 


