
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat 14. september 2022 kl. 17.00
Frivilligcenter Middelfart

Teglgårdsparken 17
5500 Middelfart

Deltager: Birthe, Inge, Mette, Chandra, Jørgen og Gert
Afbud: Kristian og Poul
Referent: Gert

Pkt. Emne Kommentar

1 Godkendelse af dagsordenen. Godkendt.

2 Godkendelse af referat fra 
lokaludvalgsmøde den 20. april 
2022.

Godkendt.

3 Spørgsmål fra borgere og andre 
interessenter.

Nogle borgere har ønsket navneskilt på Trækbanen.

4 Deltagelse i møder og 
arrangementer.

a) Orientering om Trækbanen –
Økonomi og det videre forløb 
v/Jørgen Olsen 

b) Ekstra bord/bænke sæt 

c) Orientering vedr. Vestfyntoget
v/Inge og Birthe 

a) De tildelte midler fra kommunen og Middelfart 
Sparekasse til Lokaludvalgets udsmykningen af 
Trækbanen står på Dan’s konto og indkomne 
regningen er tilsendt Dan.  

b) To stk. bord- bænksæt er ikke placeret og pt. i 
overskud.

c) Mødet blev afholdt i Nr. Aaby. Inge tog med til 
mødet, at mange unge ikke tør at gå igennem 
banetunnelen aften og nat. Foreningen tager det 
med til et møde med DSB i København.

5 Nedsættelse / Oprettelse af 
eventuelle udvalg.

Ingen bemærkninger.

6 Opgaver til vi mødes igen. - Hvem 
og hvad.

Udvalget skal gøre sig nogle tanker til næste møde om, 
hvilke områder udvalget kan gøre sig gældende.

7 Lokaludvalgets økonomi. Gert orienterede om regnskabet og nævnte at han privat 
havde brugt Lokaludvalgets Masterkort ved en fejl. De to 
beløb, der er hævet ved en fejl er indsat igen.
Regnskabet er d.d. sendt pr. mail til udvalget.
Indestående kr. 7.223,99.

8 Åben for ændringer og tilføjelser. - Udvalget har modtaget de redigerede vedtægter fra 
Middelfart kommune. Jørgen sætter vedtægterne på 
udvalgets hjemmeside.

- Birthe omtalte behovet for et Medborgerhus i 
Middelfart by og vil tænke nogle om hvilke andre 
foreninger der kunne have et behov og var
interesseret.

- Mette kom med et ønske til et årshjul for udvalget og 
som der kunne styres efter. Jørgen vil kontakte 
Sabine ved kommunen om en oversigt på de 



modtagende mails, som kunne være relevant for 
udvalget med hensyn til udarbejdelse af et årshjul.

- Birthe omtalte udvalgets tidligere arbejde med 
registrering af foreninger og som ikke blev udført 
som planlagt.


