
Lokaludvalg for Middelfart By
Udvalgsmøde torsdag den 25. april 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

Deltager: Birthe Lauvring, Gert B. Pedersen, Hans Jørgen Tarup, Inger Toft, Jørgen Olsen, 
Michael Gasberg og Poul Andersen.

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3 og 4, henholdsvis 
Kommende bestyrelsesmøder og Evaluering af afholdt 
generalforsamling.

2 Konstituering i henhold til 
vedtægternes §6.

Formand – Jørgen Olsen, næstformand – Poul Andersen, 
sekretær - Kristian Gren og kasserer – Gert B. Pedersen.

3 Kommende 
bestyrelsesmødet.

Torsdag den 27. juni 2019, torsdag den 29. august 2019, 
torsdag den 31. oktober 2019, torsdag den 28. november 
2019, torsdag den 30. januar 2020, torsdag den 19. marts 
2020, torsdag den 23. april 2020.
Generalforsamling den 26. marts 2020.
Hans Jørgen oplyste, at udvalgsmøderne kunne afholdes på 
Teglgårdsparken 17.

4 Evaluering af afholdt 
generalforsamling.

Drøftelse af forslaget om Lokaludvalgets eventuel kontakt 
til grundejerforeninger og vejlaug. Formålet er om de kan 
bruge Lokaludvalget i deres arbejde.
Gert udarbejder en liste over Middelfart bys 
grundejerforeninger og vejlaug. Eventuel med hjælp fra 
Sabine.

5 Spørgsmål og forslag fra 
borgere og andre 
interessenter.

Ingen henvendelser.

6 Repræsentanter til aktuelle 
arrangementer.

Jørgen oplyste, at foreningen Mad i Middelfart afholder et 
arrangement lørdag den 18. maj i Gimbels Gyde, hvor 
Lokaludvalget kunne have en stand fra kl. 11.00 til 14.30, 
hvor borgere kunne tilmeldes til udvalgets Borgerpanel. 
Tilmelding hertil vil udløse en billet til maddagen. Poul og 
Gert står i standen.

På Naturens Dag søndag den 8. september kunne den nye 
legeplads ved Station bruges til en aktivitet, hvor borgere 
samlede urter i skoven, der efterfølgende kunne bruges til 
madlavning. 
Arrangementet er i samarbejde med foreningen Mad i
Middelfart. Der afholdes Planlægningsmøde 28. maj kl. 
19.00 hvor Jørgen deltager.

Det kommende Dialogmøde for Middelfart kommunes 
Lokaludvalg afholdes den 17. juni kl. 17.30- ca. 20.30 på 
Ejby skole.
Denne gang er det Ejby Lokaludvalg, Middelfart Bys 
Lokaludvalg og Røjlehalvøens Lokaludvalg, der planlægger 
mødet sammen med Middelfart kommune. 
Planlægningsmødet afholdes den 9. maj kl. 16.00 til 17.30, 
hvor lokaludvalgene hver deltager med en repræsentant i 
planlægningsgruppen.
Poul deltager i planlægningsmødet.

Lokaludvalgene har fået invitation fra Middelfart kommune 
til at deltage i Folkehøring om Verdensmålene, som finder 



sted på Middelfart Rådhus, tirsdag d. 14. maj kl. 16.00 –
21.00.
Udvalgets medlemmer kan kontakte Jørgen om forslag til 
prioriteringer af målene.
Læs mere om FN's 17 verdensmål her: verdensmaal.org.
Jørgen deltager i mødet.

7 Lokaludvalgets økonomi. Gert oplyste, at der pt. står kr. 7.104,60 på kontoen.
Har modtaget skrivelse fra Middelfart Sparekasse om 
kommende kortholdergebyr for foreninger, hvor vi betaler 
kr. 175,00 for perioden 13. april 2019 til den 12. april 
2020.

8 Åben for tilføjelser Jørgen kontakter Fyens Stiftidende om udvalgets nye 
sammensætning og de nævnte aktiviteter.
Link til udvalgets hjemmeside og Facebook.
Næste møde i udvalget torsdag den 27. juni kl. 19.00.


