
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat fra generalforsamling (årsmøde) 30. marts 2022

Generalforsamlingen blev afholdt på Marsvinet og Lokaludvalget var vært med forplejning og drikkelse.

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

Pkt. Emne Kommentar

1 Valg af dirigent og referent o Birthe blev valgt som dirigent

o Kristian blev valgt som referent

o Birthe bemærkede, at generalforsamlingen var varslet i tide

Godkendelse af dagsorden o Birthe konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og via 

relevante kanaler jf. vedtægterne.

2 Formandens beretning Beretning vedlagt som bilag

o Et forholdsvist kort år

o Første samling medio august med konstituering - nye medlemmer: Mette 
Møller og suppleanter: Sandra og Palle Skovby

o Dialog med Anni og Aksel Høyer siden den 12 august omkring 
forskønnelsen af Trækbanen og mulighederne for opstilling af bænke og 
borde langs Hindsgavl halvøen (se præsentation)

o Projektet omkring Trækbanen og borde/bænkesæt langs halvøen er et 
udslag af en pulje vi er tildelt af kommunen til forskønnelse af området. Se 
placeringen af borde og bænkesættet på Lokaludvalg for Middelfart Bys 
hjemmeside

o En række møder omkring praktiske forhold som fx. Forsikring og 
erstatninger

o Henvendelser fra borgere om en række forhold som fx ukrudt m.v. De 
henvendelser er bragt videre til rette indtanser

o Deltaget (Inger Birthe) i projektmøde med Vestfynske stationsbyer

o Beretningen blev godkendt

3 Ad hoc udvalgenes beretning o Ikke noget at berette, der har ikke været nedsat udvalg

4 Regnskab og budget Godkendt ved håndsoprækning

o Gert fremlagde regnskabet (se bilag)

o Revisor Inger Lodberg har godkendt regnskabet

o Indestående på konto i Middelfart Sparekasse: 15.727,99

o Ingen spørgsmål til regnskabet

Budgettet blev ligeledes gennemgået til orientering



5 Indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået paragraf for paragraf

o Bent Frandsen foreslog en tilføjelse til §8 om, at regnskabet skal 

godkendes på årsmødet.

o Vedtægterne blev godkendt ved håndsoprækning og klapsalver

6 Valg af bestyrelses, suppleanter ift. 

vedtægterne

Bestyrelse

o På valg:
o Jørgen Olsen - modtager genvalg
o Poul Andersen - modtager genvalg
o Kristian Gren - modtager genvalg

o Suppleanter
o På valg

§ Palle Skovby - modtager genvalg

7 Eventuelt Jørgen afsluttede årsmødet med en tak for god ro og orden og bød velkommen 
til Aksel Høyer med en kort introduktion til de planer der er for udviklingen af 
området ved Trækbanen.

Trækbanen - nyd vilde blomster kunst og gå på nødde-rov

o Baggrunden for projektet er Aksels oplevelser som beboer i Middelfart, en 
oplevelse af, at der er områder der i den grad trænger til forskønnelse. Ud 
fra tanken om “hvad ville vi gerne vise vores børnebørn” opstod tanken 
om at forskønne trækbanen og gøre det attraktivt.

o God opbakning fra ITW, der ejer lagerhallen, der har muren ud mod 
Trækbanen (130 m)

o God opbakning fra skovfogeden (Dan)

o Støtte og sparring med Camilla fra biblioteket

o Trækbanen var forbindelsen mellem Gl. Havn og den oprindelige 
banegård, der lå på det der i dag er Gl. Banegårdsvej.

o Trækbanen blev benyttet til at fragte bl.a. varer fra banegården og havnen

o Se bilag med Aksels præsentation på Lokaludvalg for Middelfart Bys 
hjemmeside.

Borde og bænksæt

o Omtale af borde og bænkesæt i Melfarposten - Kristian sender info. (Se 
tidligere udarbejdede oplæg, bilag)


