
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat fra møde 6. februar 2023

Deltagere: Birthe, Inger Birthe, Mette, Jørgen, Poul, Kristian, Chandra
Afbud: Palle, Mette og Gert
Referent: Kristian

Pkt. Emne Kommentar

1 Valg af ordstyrer o Birthe

2 Godkendelse af dagsorden o ok

3 Godkendelse af referat fra 
møde den 25. januar

o ok

4
Henvendelser fra borgere Henvendelser fra borger: Forslag om bænk ved Kongebrostien samt et ønske fra 

borger om en bænk ved Gl. Slot - vi ønsker at efterkomme ønsket og placere en 
bænke på Kongebrostien og på toppen af gammel slot ved Hindsgavl

5
Opgaver til årsmødet – hvem 
og hvad

o Dagsorden godkendt
o Jørgen tager fat i Fyens ift. omtale af programmet
o Birthe og Gert sørger for smørrebrød - seneste frist for tilmelding / bestilling er 

den 21 marts
o Birthe og Gert sørger for drikkevarer
o Kristian sørger for AV udstyr og kaffe
o Jørgen spørger Gert om han vil være dirigent 
o Beretning: Trækbanens færdiggørelse + borde og bænkesæt
o Jørgen foreslår, at vi printer et overblik til årsmødet - ikke de faktisk udgifter, 

men overblik
o Chandra vil gerne bage kage – aftaler nærmere med Jørgen ift. antal deltagere

6 Planlægning af 
Konstituerende møde

o 19. april 2023

7 Siden sidst
o Poul og Gert deltog i Fondskonference i Vejen og kom hjem med en masse gode 

ideer
o Gert, Inger Birthe og Birthe har deltaget i Foreningens dag i Middelfart 

Sparekasse
o Tanker om medborgerhus inspireret af Fredericia kommunes medborgerhus 

(Depotgården)
1. Der kommer et netværksmøde for de foreninger, der er tilknyttet 

Frivillighedscenteret
o Tanker om et sted for byens unge - kan Vestre Skole komme i spil på sigt?

8
Lokaludvalgets økonomi o Jørgen / Gert tjekke op på kommunen ift. det årlige tilskud

o Generelt skal vi være lidt påholdende ift. økonomien
o

9 Åben for ændringer og 
tilføjelser

o Skal vi bidrage til Naturens dag til september? (møde om det den 28. Marts)
o Poul hører Palle om han holder fast i ideen om at bidrage til Naturens 

dag ift. handicappede - fx en guidet tur rundt på halvøen til de steder, 
hvor vi har sat borde og bænke op

o Poul deltager i orienteringsmøde den 28. marts

Næste møde er årsmødet den 23. marts i Middelfart Sparekasse


