
Lokaludvalg for Middelfart By 
 

Referat 31. oktober 2019 
Frivilligcenter Middelfart 

Teglgårdsparken 17 
5500 Middelfart 

Dagsorden: 

Deltager: Gert B. Pedersen, Hans Jørgen Tarup, Inger Toft, Jørgen Olsen, Kristian Gren, 

Michael Gasberg og Poul Andersen. 

Borgerdeltagelse:  

 

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af referat fra 

lokaludvalgsmøde den 29. 

august 2019. 

 

I henhold til dagsordens pkt. 4 i referatet er der sendt mail 

til Sabine i Middelfart kommune om kortudskrift dækkende 

Lokaludvalg for Middelfart By. 

I.h.t. kommunens kortinfo er Lokaludvalget grænse 

følgende: Vandværksvej ved Fænøsund til jernbanen. 

Jernbanen til Ulvsbjergvej. Ulvsbjergvej til Assensvej. 

Assensvej til Hyllehøjvej. Hyllehøjvej videre ad Staurbyvej 

og til Motorvejen og frem til Lillebælt. 

Link til kortinfo, hvor bl.a. Lokaludvalg for Middelfart by 

kan ses. Middelfart kommune 

 

3 Spørgsmål fra borgere og 

andre interessenter. 

Ingen indkomne forslag / henvendelser. 

 

4 Opfølgning på opgaver fra 

sidste møde. 

Ingen udeståender. 

 

5 Deltagere til dialogmøde 

onsdag den 27. november 

2019 

Inger Toft, Jørgen Olsen, Gert B. Pedersen og Hans Jørgen 

Tarup.   

6 ”Lokaludvalgenes rolle” –

orientering opfølgning på 

mødet den 19.9.2019 

Johannes Lundsfryd og Martin Albertsen fra kommunen 

deltog bl.a. 

• På mødet med lokaludvalgene kom det bl.a. frem, at 

flere af lokaludvalgene havde travlt pga. mange 

henvendelser / opgaver.  

• Oplevelse af, at der er meget kommunikation fra 

kommunen - svært at overskue, hvad der skal handles 

på?  

 Vi kunne være bindeleddet til foreningerne. 

• Lokaludvalgene i “yderområderne” får flere 

henvendelser qua deres afstand til kommunen / 

beslutningstagerne i Middelfart. I vores område er det 

oplevelsen, at der er en mere direkte kontakt til 

kommunen.  

• Lokaludvalget fra Ejby præsenterede en rammeaftale 

for, hvad arbejdet i lokaludvalget går ud på (“2018 - 

2021).  

 Se mail fra Sabine.   

 Lokaludvalget i Ejby følte, at der var for mange 

opgaver.  

 Var bekymret over konsekvenserne for at “sige fra” 

til projekter / ideer - det blev dog bekræftet, at det 

ikke vil være tilfældet. 

• Lokaludvalget i Båring har en oplevelse af, at dem der 

får ideerne også selv løber med dem.  

• Lokaludvalget i Fjelsted Harndrup følte, at der blev 

overinformeret og ville gerne ha byrødderne mere ud.  

• Lokaludvalget for Gelsted mente også, at de blev 

bombarderet med info. Har oplevet et godt samarbejde 

omkring genbrugsstationerne.  

https://www.lokaludvalg.dk/
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Middelfart&Page=Borgerside


• Enkelte udtrykte ønske om at få et avisabonnement til 

medlemmer af lokaludvalget.  

• Martin Albertsen opfordrede til at de enkelte lokaludvalg 

fandt deres egne værdier. 

Gert 

• Undrer sig over, at vi i formålsparagraffen har skrevet, 

at vi vil udvikle lokale udviklingsplaner?  

 Jørgen: Det handler om konkrete opgaver, hvor vi 

bidrager - vi er fx blevet inddraget i projekter om, 

hvordan vi kan binde byen bedre sammen.  

 Poul: Oplevelse af, at der bliver lyttet til os på de 

møder der har været. 

Hans Jørgen  

• Hvad kommer der ud af det?  

 Jørgen: Vi skal ikke regne med, at “nogen” kommer 

og laver noget for os...  

 Gert: Det handler om at skaber rammerne for 

lokaludvalget.  

 Vi er høringspart i forhold til kommunen, når der 

skal fortages væsentlige ændringer i vores 

lokaludvalgsområde.  

 Vigtigt, at vi får talt om de mails vi modtager. 

 Hans Jørgen: hvad med deltagelse i budgetmøder.  

 Poul: Der er ingen af lokaludvalgene der deltager i 

budgetmøder. 

 

7 7. Fælles læserbrev om den 

vestfynske jernbane – 

Orientering 

 

Jørgen har fået henvendelse fra Johannes ift. opbakning 

omkring læserbrev vedr. Ny bane Odense - Middelfart. 

Budskabet er, at vi for under 10 mio. kan få S-toge hver 

halve time mellem Odense og Middelfart.  

Vi bakker op om læserbrevet. 

 

8  8. Liste over foreninger 

 

Birthe og Gert har lavet en liste over foreninger som er 

udsendt.  

• Alle tjekker listen igennem og kommer med tilføjelser. 

• Når vi har opdateret mailadresser skal vi overveje, hvad 

vi skal sende til grupperne. 

 Fx en generel mail til alle om Lokaludvalget for 

Middelfart By + orientering om, hvordan foreningen 

får nyttig info. Fra kommunen. 

• Vi kan også orientere om at tilmelde sig vores FB m.v. 

 

9 Lokaludvalgets økonomi. 

 

Se regnskab udsendt af Gert - intet nyt. 

 

10 Opgaver til vi mødes igen. Næste møde torsdag 28. november 2019. Hans Jørgen 

Tarup og Kristian Gren er forhindret. 

 

11 A ̊ben for ændringer og 

tilføjelser. 

Jørgen skal tilføjes som administrator på FB siden. 

Poul: Opgave omkring diverse gøremål er ikke 

velbeskrevet. Skal med på dagsorden næste gang. 

 

 

 

 


