
Lokaludvalg for Middelfart By 
 
 
Deltager: Jørgen Olsen, Kent Mosgård, Susan Vangmand, Poul Andersen, Gert Pedersen og 
Kristian Gren. 
 
Udover bestyrelsen var der tre fremmødte: Helge Gøttsche, Søren Poulsen og Inge Lodberg. 
 
1 Godkendelse af 

dagsorden. 
Godkendt. 
Jørgen bød velkommen og gav en kort orientering om avisomtale 
af etableringen af lokaludvalget for Middelfart By. Det er 
lokaludvalget holdning, at vi først behandler en egentlig opdeling 
af lokaludvalget på generalforsamlingen. 
 

2 Godkendelse af referat 
fra lokaludvalgsmøde 
den 18. januar 2018. 
 

Godkendt. 

3 Spørgsmål og forslag 
fra borgere og andre 
interessenter. 

Helge Gøttsche - på vegne af beboerforeningen for Teglgårds 
Venner 
Foreningen har en opfattelse af, at Lokaludvalget er for stor en 
enhed med risiko for for mange forskellige interesser. 
Forslag om opdeling kunne være en skillelinje nord for banen og 
syd for banen og adskilt af Jyllandsvej. 
Ikke konkret stillingtagen til om det er tre eller fire lokaludvalg 
der er brug for. 
Eventuelt lade Østre Hougvej være et grænsesnit. 
Poul: Vigtigt, at vi også tager hensyn til både population og 
geografi. 
Helge: Lokaludvalgene er på mange måder et 
demokratieksperiment - det tjener flertallet bedre ved at have 
mindre enheder / nærdemokrati. 
Der kan også være en udfordring ved at have et stort lokaludvalg 
i Middelfart og mindre enheder i oplandet. 
Søren Poulsen: Vigtigt at lokaludvalget står stærkt. 
Nysgerrig på, hvad formålet med udvalget er. 
Inge: Mener at der blev besluttet, at vi skal undersøge, hvordan 
vi kan dele Middelfart op. 
Kent: 
Både foreninger, grundejerforeninger kan bære ideer og tanker 
videre til Lokaludvalget. 
Kristian: Oplevelse af, at vi både kan repræsentere det helt nære 
fx grundejerforeninger og byen. Eksempel fra det helt nære i 
Pigekvarteret og et fælles behov for udviklingen af Middelfart. 
Helge: Jo længere, vi kommer væk derfra, hvor borgerne er, jo 
lavere bliver engagementet - du føler mere for noget, der er 
tættere på. 
 
Debatten om opdeling føres til referat og en eventuel opdeling 
besluttes på generalforsamlingen. 
 

4 Indkomne spørgsmål 
og forslag. 

Ingen bemærkninger. 

5 Fremtidige 
indkaldelser/dagsordner 
til lokaludvalgsmøder. 

Fremover fremsendes dagsorden til bestyrelse og suppleanter 14. 
dage før udvalgets næste møde, hvorfor punkter der ønskes 
behandlet på næste udvalgsmøde bedes fremsendt 14. dage før 
mødets afholdelse. Dagsordenen vil som minimum indeholde 
følgende punkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste lokaludvalgsmøde. 
 



3. Spørgsmål, forslag og bemærkninger fra fremmødte 
borgere og andre interessenter. 

 
4. Skriftligt Indkomne spørgsmål og forslag. 

 
5. Øvrige punkter 

 
 

6. Opsummering og uddelegering af opgaver til vi mødes 
igen. 

 
7. Åben for tilføjelser 

 
Dagsordner og referater gøres offentlige tilgængelige på 
Lokaludvalg for Middelfart Bys hjemmeside.  
 
Henvendelser og info fra Middelfart Kommune og andre 
interessenter fremsendes til medlemmer af lokaludvalget og de 2 
suppleanter. 
 

6 Gennemgang/snak om 
Byforumsmøde torsdag 
den 21. februar 2018 
omhandlende 
udviklingsplan for 
Middelfart midtby. 
 

God debat om de fire temaer - fællesskab, fortætning, forny, 
forbindelser. 
 
Kristian gav et kort resume af det, der var debatteret indenfor de 
fire områder. 
Søren: Det vil være et oplagt emne fx at debattere, om vi vil 
have. mennesker i byen eller ej - skal der fx. være trafik gennem 
byen? 
Helge: Den største attraktion ved byen er naturen og vandet. 
 
Der vil komme et bredt borgermøde for alle interesserede og 
endnu et forum al’a det den i aftes. 
 
Søren: I ø-kvarteret er der fx. lige sat p-forbudsskilte op et sted, 
hvor der ALDRIG har været udfordringer med parkering. Hvem er 
det, der bestemmer, at der skal stå skilte der? Det er nytteløst, 
da der ikke er nogen der parkerer der i forvejen. 
Inge: Et andet eksempel er handicap skiltning, hvor der kun er 2 
timers parkering (er bragt videre af ældrerådet), hvis der ikke 
sker noget, kan lokaludvalget bakke det op. 
 
Øvrigt: 
Kent / Kristian - kan vi etableret et borgerpanel - bruge de sociale 
medier i forhold til at vejre stemning. Så vi sikrer at vi får hørt 
alle interesser? 
Forslag: etablere et simpelt e-panel, hvor brugerne angiver 
adresse og vi tildeler et “Område”, så vi kan bruge det aktivt i 
forhold til at vejre en stemning i et bestemt område af byen. 
Et “borgerpanel” vil også kunne løse udfordringen om en tættere 
kobling til de enkelte områder af Middelfart. 
 

7 Valg af repræsentant til 
deltagelse i møde vedr. 
projekt. ”Når jeg bliver 
gammel – et aktivt 
ældre liv”  
 

Poul Andersen deltager. 
 
 

8 Gennemgang hjemme-
og facebookside –evt. 
foto til hjemmeside. 
 

Kristian: Taler med Jakob om billeder - finder en aften, hvor alle 
kan. 
Jørgen: Gennemgik hjemmesiden og Facebook. 
Der er lavet kobling til Facebook, så opslag fra Fb. vises på 
hjemmesiden og vice versa. 
Om os sektionen på hjemmesiden skal opdateres - alle melder 
ind. 



Overvej om vi skal lave lidt mere “levnedsbeskrivelse” om hvem 
vi er og hvorfor vi har valgt at gå ind i arbejdet omkring 
Middelfart Lokaludvalget. Vores arbejde skal opdateres. 
Kontaktsektionen laves, så den automatisk sender videre til alle. 
Dagsordner og referater findes under møder og høringer. 
Vigtigt at vi opdaterer dagsordner på hjemmesiden og får 
kommunikeret, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest en uge før mødet. 
Facebook siden er oppe at køre alle kan blive administratorer.  
Kristian: Taler med Bo, der har tegnet byvåbnet om en lokal 
variant. 
Kristian: Kommer med bud på regelsæt for Facebook siden. 
Borgerpanel - baseret på Google survey - Kristian kommer med 
bud. 
 
Link til hjemmesiden for Lokaludvalg for Middelfart By  
Lokaludvalg Middelfart By | Middelfart | Lokaludvalg 
 
Link til lokaludvalgets Facebook 
https://www.facebook.com/lokaludvalg/?hc_ref=ARTwwNFSi_fdO-
b82isGAlJuace7Sbmcvd0ZSpRHKnamSAgDVhpsqlQ5yViS_NQq8bs 
 

9 Opgaver til vi mødes 
igen. 

- Alle kigger på Facebook og Hjemmesiden og sender 
kommentarer samlet til Jørgen pr mail. Der sender rundt til 
kommentering. Deadline medio marts. 

- Der skal oprettes en konto til Lokaludvalget - Kristian opretter 
kontoen i Middelfart Sparekasse og sætter Gert på. 

- Overveje emner fra ByForum mødet. Forslag (2 emner) sendes 
inden for 14 dage og efterfølgende prioriteres de vigtigste af 
alle. 

- Kristian vender tilbage med tider for fotografering. 
 

10 Åben for tilføjelser. 
 

Kent kontakter Karin for en et indlæg om, hvordan de arbejder i 
Strib Lokaludvalg. 
 
Næste møde 19. april 2018 kl. 19.00. 
 

 
 

https://www.facebook.com/lokaludvalg

