
Lokaludvalg for Middelfart By
Referat 29. november 2018

Deltager: Agnete Damkjær, Jørgen Olsen, Poul Andersen og Kristian Gren.  

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 Godkendelse af referat fra 
lokaludvalgsmøde den 25. 
oktober 2018.

Godkendt.

3 Spørgsmål fra borgere og 
andre interessenter.

Ingen indkomne.

4 Opfølgning på opgaver fra 
sidste møde.

· Borgerpanelet.
o Alle har delt det opslag vi lavede på Facebook side 

siden.
o Opgave til næste gang.: Kristian tager en snak med 

Jan Bonde.
· Links på hjemmeside.

o Jørgen kigger på foreningslinks til hjemmesiden –
opgave.

· Aftale med Anne Marie om at komme med.
o Kristian tager fat i Anne Marie og beder hende 

inviterer Poul med til førstkommende møde (Poul 
24873312 / PoulAdler@mail.dk).
§ Se listen på kommunens foreningsside.

· Afløser for Susan.
o Jørgen har taget fat i Hans Jørgen som afløser for 

Susan.
o Casper vil gerne deltage som suppleant på 

kommende møder.

5 ’Bæredygtig byudvikling i alle 
lokalsamfund’

· Jørgen kontakter Vibeke og giver tilsagn om, at vi gerne 
vil deltage.

6 Lokaludvalgets økonomi. · Punktet udebliver til Gert er med næste gang.

7 Mødedatoer · 24. januar, 28. februar, 28. marts og 25. april (første 
møde med ny bestyrelse).

8 Opgaver til vi mødes igen. 
1. Hvem og hvad

· Links til foreninger på hjemmesiden (Jørgen).
· Aftale med Anne Marie ift. Tilflytter (Kristian)
· Borgerpanelet, Kristian kontakter Jan Bonde.
· Afløser for Susan. Jørgen kontakter Hans Jørgen og 

informerer Casper ift. Deltagelse på møder.
· Jørgen kontakter Vibeke ift. Projektet omkring 

Bæredygtig byudvikling.
· Gert bager kage til næste møde

9 Åben for tilføjelser. · Vores rolle.
o Vi bliver ikke involveret i samme grad i udviklingen 

af Middelfart, som lokaludvalget i de øvrige dele af 
kommunen bliver. Der er gang i en masse gode 
tiltag, der er forankret hos kommunen, uden at vi er 
med, hvilket er fint, så længe der sker noget.
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