
Referat af møde i Lokaludvalg Middelfart By den 12. august 2021 kl. 17.00

Mødt: Jørgen Olsen, Inger Toft, Gert B. Pedersen, Poul Andersen, Mette Møller Andreasen, Birthe Lauvring, 
Palle Skovby og Chandra Simanowsky.

Afbud: Kristian Gren

1. Konstituering af bestyrelsen
Jørgen Olsen blev genvalgt som formand
Poul Andersen blev genvalgt som næstformand
Gert B. Pedersen blev genvalgt som kasserer
Kristian Gren blev genvalgt som sekretær

Referat af generalforsamlingen blev godkendt og er lagt ud på lokaludvalgets hjemmeside.

Pulje til forskønnelse af bysamfundene i Middelfart Kommune.
Lokaludvalgets andel er på kr. 202.361 
Der er indkommet forslag om forskønnelse af Trækbanen. Fra medlemmer af lokaludvalget
er der forslag om flere bænke og/eller bord/bænkesæt på Lillebæltsstien og ved 
Teglgård/Fænøsund. 
Endelig beslutning træffes på mødet den 8. september

2. Fastsættelse af mødedatoer for 2021/2022

Onsdag den 8. september 2021
Onsdag den 6. oktober 2021
Onsdag den 24. november 2021
Onsdag den 26. januar 2022
Onsdag den 2. marts 2022

Alle møder afholdes på Frivillighedscentret, vi forsøger om vi kan få cafeen fast og som forsøg holdes 
møderne  fra kl. 17.00 – 19.00

Onsdag den 30. marts 2022 – generalforsamling   Tid og sted ikke fastlagt endnu.

3. Orientering om borgerforslag vedr. forskønnelse af ”Trækbanen” v/Anni og Axel Højer
Forslaget går ud på at forskønne NKT´s gamle trækbane – i dag gang- og cykelsti gående fra Gl. 
Banegårdsvej til Havnegade – bag ved rådhuset.
Anni og Axel Højer fortalte om baggrunden for forslaget. Beplantning med nøddebuske og vilde 
blomster. Betonklodser, der kan anvendes til mange formål, hvile, udstilling af kunstværker m.m. og 
de mange muligheder der i det hele taget kan bygges ind i forslaget.
Lokaludvalget er positiv for forslaget og efter en god debat og udveksling af flere ideer til 
udformning blev det aftalt at Axel Højer senest den 1. september afleverer et konkret forslag med
Økonomi.
Efter punktet fortalte Axel Højer i ord og billeder om Middelfart Havns og Trækbanens historie

Referent Birthe Lauvring


