
Referat møde Lokaludvalg Middelfart By den 20. april 2022 kl. 17.00
Mødt: Jørgen Olsen, Poul Andersen, Inger Toft, Palle Skovby Larsen og Birthe Lauvring
Afbud: Gert B. Pedersen, Kristian Gren, Chandra Simanowsky og Mette Møller Andreasen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt – mødedatoer behandles under punkt 7
2. Godkendelse af referat af 

generalforsamling 30.03.2022
Referatet godkendt.
Det vedtagne ændringsforslag til §8 om godkendelse af 
årsregnskabet på årsmødet kan ikke medtages, da vi ikke 
er en forening, men et udvalg og derfor er regnskabet kun 
til orientering.
Jørgen sender de reviderede vedtægter til kommunen

3. Spørgsmål fra borgere og andre 
interesserede

Der var ingen spørgsmål

4. Konstituering Følgende blev konstitueret:
Jørgen Olsen        Formand
Poul Andersen     Næstformand
Kristian Gren        Sekretær
Gert B. Pedersen Kasserer

5. Orientering vedr. forskønnelse af 
”Trækbanen” v/Jørgen Olsen

Jørgen orienterede om den sidste udvikling af projektet. 
Bent Frandsen Rock under Broen vil donere et billede, der 
symboliserer kulturen, f.eks. Vinterfestivallen, Jazz 
festivalen og Rock under Broen. Vi tager imod donationen, 
men vil gerne se et udkast af billedet som gerne 
stilmæssigt må matche de to andre billeder. Det er 
lokaludvalgets opfattelse at projektet nu har fået sin 
endelige form og at det ligger lokaludvalget meget på sinde 
at ejerskabet til projektet bevares ved lokaludvalget. 

6. Lokaludvalgets økonomi Gert havde fremsendt regnskab for perioden 04.01.2021 –
12.04.2022. Det blev besluttet at finde en anden løsning på 
afholdelse af årsmøde i 2023

7. Åben for ændringer og tilføjelser. Datoer for møder i Lokaludvalget
14.09.22 – 12.10.22 – 9.11.22 – 11.01.23 – 08.02.23
22.03.23 årsmøde.
Alle udvalgsmøder holdes kl. 17.00 – 19.00
Jørgen bestiller lokaler.

Andre aktiviteter: Den 3. maj er der Dialogmøde på Føns gl. 
skole. Emnerne er ikke udsendt endnu.

Vi drøftede deltagelse i Naturens Dag den 11. september 
2022. Emnet kunne være handicappedes adgang til 
naturen. Palle Skovby Larsen arbejder videre med ideen og 
giver udvalget en tilbagemelding på mulige aktiviteter.

Referent Birthe Lauvring




