
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat fra lokaludvalgsmøde 8. sept. 2021

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

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

Pkt. Emne Kommentar

1 Godkendelse af dagsorden Ok.

2 Godkendelse af referat Ok.

3 Spørgsmål fra borgere og andre 

interessenter

o Ikke nogen indkomne forslag

o Spørgsmål til Poul fra Claus Høyer i forhold til biodiversitet. Det opleves 

som problematisk, at haverne bliver fyldt med mælkebøtter og tidsler, da 

grøfterne langs strandvejen ikke holdes af kommunen. 

o Poul laver et skriv til Sabine og beder om et svar på, hvordan 

kommunen forholder sig til de udfordringer, som ”vild kommune”

kan medføre. 

4 Deltagelse i møder og 

arrangementer

o 13. sept. 2021 kl. 19.15: Vestfyntogets generalforsamling i Aarup

o Inger deltager

o 24. sept. 2021 kl. 16.00 – 19.00: Frivillig fredag, værftet

o Jørgen deltager, Birthe overvejer det

5 Orientering om deltagelse på møder 

og arrangementer

1. Møde med øvrige lokaludvalgsformænd v. Jørgen

o Debat om særlige forhold bl.a. omkring de forpligtigelser, der følger med, 

hvis vi fx laver en legeplads på kommunal jord. Det vil typisk medføre, at vi 

som forening har en forpligtigelse til at sikre, at der er styr på forsikringer 

og vedligehold. I praksis skal regningerne bare sendes til kommunen, men 

husk at få styr på det.

o Særlig opmærksom på de udfordringer der kan opstå, hvis vi som forening 

laver legepladser m.v på privat grundstykker. 

6 Opfølgning på seneste møde 1. Ekstra pulje til forskønnelse af Middelfart By (ca. 220.000 kr.)

o Trækbanen

o Vi anbefaler, at fristen udsættes, da vi har brug for mere tid til at 

få et overblik over økonomien og projektet

o Vi anbefaler, at der afsættes 140.000 kr. til projektet, så der også 

er råd til borde og bænkesæt til øvrige steder i byen

o Vi anbefaler, at udformningen af betonklodserne overvejes

o Overvejelse om der er andre interessenter der kan være 

interesserede i projektet fx Torben Østergaard eller Michael 

Nissen, der bygger i området

o Jørgen tager fat i Linda og forespørger på følgende



§ Kan kommunens arkitekt hjælpe med visualisering af 

forslaget

§ Hvad er planerne for området i forhold til den nyligt 

afholdte arkitektkonkurrence

o Borde og bænkesæt

o Forslag om køb af 8 x borde og bænkesæt á 8.000 kr. stk.

o 2 sæt placeres langs Kongebrostien

o 3 sæt placeres ved Fænøsund (Houg)

o 3 sæt reserveres til borgerforslag om placering

o Jørgen undersøger med Kommunen (Linda), hvad reglerne er for 

anvendelse af puljen ift. køb af borde og bænke + hjælp fra 

vejafdelingen til opsætning / tilladelser

7 Budget, Middelfart Kommune 2022 1. Kobakken

o Borger har fået opfattelsen af, at Kobakken skal ”lukkes”

o I realiteten er der tale om, at man vil nedlægge vildtet, renovere 

bålhuset og fjerne hegnet, så parken åbnes mere op.

o Vores holdning er, at Kobakken bør bevares i den nuværende form. 

Der er en særlig oplevelse ved at besøge Kobakken, som man ikke får i

dyrehaven ved Hindsgavl og vi mener ikke, at besparelsen på 60.000 

kr. årligt står mål med de herlighedsværdier, der forsvinder.

o Kristian laver kort skriv til Sabine med vores holdning om bevarelse af 

Kobakken i den nuværende form.

8 Samarbejde med byens foreninger
o Vi ”genbesøger” vores præsentation til byens foreninger

o Debat om, hvordan vi kan gøre os mere relevante – herunder 
tydeliggøre overfor byens foreninger, hvordan de kan bruge 
lokaludvalget til at tale deres sag

o Poul og Jørgen finder tidligere udarbejdede materiale frem og 
sender rundt til orientering og debat på næste møde

9 Nedsættelse / oprettelse af 

eventuelle udvalg

o Er der behov for, at vi organiserer os anderledes fx i form af egentlige 

udvalg i forhold til konkrete projekter?

o Det vurderes fra gang til gang – enighed om, at det kan sikre mere

ejerskab og fremdrift på projekter, hvis det er tydeligt defineret, 

hvem der har ansvaret.

10 Opgaver til vi mødes igen – hvem og 

hvad

o Vestfyn togets generalforsamling 13. sept. i Aarup, deltagelse af Inger
o Frivillig fredag 24. sept. på værftet, deltagelse af Jørgen
o Biodiversitet, Poul laver skriv til Sabine
o Pulje til byfornyelse, Jørgen
o Indsigelse Kobakken, Kristian

11 Lokaludvalget økonomi
o Ikke noget nyt her – der har kun været udgifter til forplejning

12 Åben for ændringer og tilføjelser
o Chandre bemærkede, at Mira er indstillet til ”byens bedste”


