
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat fra møde 9. november 2022

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

Pkt. Emne Kommentar

1 Valg af ordstyrer o Mette blev valgt

o Kristian er referent

2 Godkendelse af dagsorden o Godkendt

3 Godkendelse af referat o Godkendt, men Palles efternavn var stavet forkert  J

4
Planlægning af 
generalforsamling / årsmøde 
og fastsættelse af dato

Fastsættelse af dato

o Onsdag den 11. januar Kl. 17.00

Booking af lokaler

o Sparekassens kantine

Forplejning

o Smørrebrød 
o Øl og vand

Hvem gør hvad

o Invitation (medio december - tilmeldingsfrist 5. Januar)
§ Info sider i Melfarposten
§ Facebooksiden
§ Hjemmesiden
§ A4 indkaldelse med dagsorden sendes pr mail udfra de lister vi har

· Indslag: Bent Vistisen - elbiler og Middelfart Kommune 
(aflys ved manglende tilslutning)

· Middelfarts Vilde kommune (Linda Frøkjær / Bent Pandal)
· Parkering i Middelfart Midtby - hvad er planerne (evt. 

sammen med pkt. 1)

o Tilmelding via mail til Jørgen (deadline 05.01.2023)

5
Siden sidst

Trækbanen

o Der mangler 3.500 kr. i første omgang lægger lokaludvalget ud
o Gavekort til Kim Sacho - 300 kr.

Borde og bænkesæt

o Kristian - oplæg til avisen (husk at nævne dem vi allerede har placeret)

Vi har fortsat et 2 bænkesæt, der kan placeres (skriv til journalisten om de 
nuværende + nye)



Nye forslag inden den 5. Januar til kontakt@lokaludvalg.dk

Unioo.dk

o Kristian informerede om værktøjet

Login fonde.dk

o Vi har et fælles login til fonde.dk - brugernavn: kontakt@lokaludvalg.dk / pw: tjek 
med Jørgen

6 Spørgsmål fra borgere og 
andre interessenter

Camilla Sørensen - parkering på Hans Bangsvej

o Vi sender forespørgsel videre til kommunen - flertalsopbakning fra lokaludvalget 
for Middelfart By

Jan - parkering i teglværksgade og mulighed for el-lade stander

o Vi sender forespørgsel videre til kommunen - gerne med en opfordring til at 
overveje fremtiden ift. el-ladere…

7 Spørgeskema vedr. 
komptenceudvikling

o Lille behov, men gerne en introduktion til lokaludvalgets arbejde, målrettet nye 
medlemmer

o Lokaludvalgets arbejde og vores mandat - helt lavpraktisk og gerne med konkrete 
eksempler fra andre lokaludvalg

o Se pkt. 1 og 2 - herunder også hvordan vi inddrages af kommunen og om hvad
o Max 2 timers kurser og gerne en hverdagsaften
o Ja, se pkt. 1 - hvem er kontakter og hvordan fungere arbejdet i praksis. Gerne et 

opsamlede kursus for nye medlemmer på tværs af de forskellige lokaludvalg og med 
indlæg fra veldrevne udvalg og med og erfarne udvalgsmedlemmer

o Andet: Husk at melde tilbage med respons på henvendelser 

8 Årshjul for møder m.v. Udskydes til nyt udvalgsmøde i februar

9 Lokaludvalgets økonomi Opdateret regnskab eftersendes - det ser fornuftigt ud med økonomien

10 Opgaver til vi mødes igen Se pkt. 4 vedr årsmøde

Vi mødes torsdag den 5. Januar Kl. 17 - tilrettelæggelse af årsmøde

11
Åben for ændringer og 
tilføjelser
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