
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat fra lokaludvalgsmøde 6. okt. 2021

Mødet blev holdt i frivillighedscenteret i Teglgårdsparken og lokaludvalget var vært med forplejning og drikkelse.

Deltagere: Birthe, Inger, Charlotte, Jørgen, Gert og Kristian
Afbud: Poul
Referent: Kristian Gren

Pkt. Emne Kommentar

1 Godkendelse af dagsorden Ok.

2 Godkendelse af referat fra 
lokaludvalgsmødet den 9. sept. 

Ok.

3 Spørgsmål fra borgere og andre 
interessenter

o Ikke nogen indkomne forslag eller spørgsmål

4 Deltagelse i møder og 
arrangementer

o Ikke noget nyt – se pkt. 6.

5 Forsikring og ændring i 
lokaludvalgets rammer

o Ikke aktuelt før vi holder et arrangement. Vi har ikke legepladser eller 

andet, som kræver det. 

o Jørgen giver en orientering til Sabine om, at vi ikke har valgt at tegne en 

forsikring endnu.

o Jørgen beder Sabine om en uddybning af rammerne.

6 Orientering om deltagelse i møder og 
arrangementer

o Vestfyntogets generalforsamling i Aarup ved Inger.

o Generelt et godt møde

o Handlede primært om transportudfordringerne i Aarup

o Svært at se, hvad vi kan gøre fra Middelfarts side. P.t. er der kun 

ét spor ind og ud af byen. 

o Fokuserer også på, at få øvrig offentlig transport til at fungere bl.a 

busser m.v.

§ Se udsendte referat fra mødet

7 Opfølgning på seneste møde o Ekstra pulje til forskønnelse af Middelfart by

o Trækbanen – Jørgen kontakter kommunen igen og laver 

forslaget færdigt

o Andre forslag – Kristian kommer med en beskrivelse af 

placeringen af borde og bænkesæt

8 Nedsættelse / oprettelse af 
eventuelle udvalg

o ikke noget aktuelt

9 Opgaver til vi ses igen o Se pkt. 7 

10 Lokaludvalget økonomi o Se information fra Gert pr. mail – aktuelt et indestående på 11.000 kr.

11 Åben for ændringer og tilføjelser o Kristian bemærkede, at vores økonomi gør, at vi evt. kan spæde til, hvis 
der kommer til at mangle penge til forskønnelse af Middelfart By

o Jørgen bemærkede, at det er vigtigt at vi har råd til generalforsamlingen.


