
Lokaludvalg for Middelfart By

Referat 30. august 2018

Deltager: Jørgen Olsen, Kent Mosgård, Susan Vangmand, Poul Andersen, Agnete Damkjær,
Christian Gren og Gert Pedersen.  

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 Godkendelse af referat fra 
lokaludvalgsmøde den 19. 
april 2018.

Ingen bemærkninger - Godkendt.

3 Opfølgning på opgaver fra 
sidste møde. 
1. Vores engagement i 
Lokaludvalg for Middelfart 
By.

· Oplevelse af, at vi skal være bedre til at holde hinanden 
op på det vi aftaler.

· Foto - Jørgen laver en Doodle.

4 Spørgsmål fra borgere og 
andre interessenter. 
1. Svar/info til borgere, 
byråd og forvaltninger  -
oplæg fra Poul Andersen.

· Poul har lavet et forslag til svar til borger og byråd / 
berørte forvaltninger. Svarene er godkendt af de øvrige 
medlemmer af Lokaludvalg for Middelfart By med små 
justering af der sproglige indhold. Jørgen sender videre 
på lokaludvalgets vegne til Sabrine
o Der oprettes et menu punkt på hjemmesiden med 

henvender fra borgere

5 Borgerpanel. 
1. Tiltag –hvad skal gøres og  
hvem gør hvad.

· Jørgen laver udkast til GDPR skriv til hjemmesiden før 
vi markedsfører borgerpanelet mere.

· Panelet kan blive et stærkt værktøj til borgerindragelse, 
men vi skal ha volumen på.

· Vi skal hver især forsøge at hverve venner / bekendte 
fra Middelfart til panelet.

· Information til avisen, når vi har fået taget fotos.

6 Fællesfoto.
1. Hvor -hvornår.

· Forslag om enten den 12 eller 20 sept. Når alle kan, 
booker Kristian fotografen

7 Kort info fra formanden.
1. Orientering fra møde 15. 
maj2018 - Workshop -
Folkemøde sammen om 
klimaet.
2. Orientering fra møde 30. 
august 2018 -
Samlingssteder.

1. Jørgen deltog i info møde om klimafolkemøde. Mødet 
var meget inspirerende og der var en god energi og 
mange ideer. Der er dog ikke sket meget nyt siden mødet 
den 15. maj. Der afholdes folkemøde mandag den 28. 
sept. kl. 9-12.50 om klimaet med deltagelse af bl.a. 
Connie Hedegaard og Jesper Teglgaard.
· Afsnit med henvisning til Klimabyen og inspiration fra 

andre, der har lavet miljø/klimaforbedringer.
· Hvis der er interesse kunne vi arrangere et 

borgermøde.
2. Jørgen deltog i møde om samlingssteder den 30. 
august.
· Bl.a. afdækning af, hvilke samlingssteder vi har i vores 

område.
· Jørgen sender beskrivelse af, hvad byrådet vil opnå 

med projektet bl.a. beskrive, hvad der kendetegner et 
godt samlingssted

· Vi skal være med til at tegne et billede af mødesteder 
og vurdere om det er tilstrækkeligt og om de øvrige 
faciliteter er gode nok fx busser, av-udstyr m.v. og 
derudover, hvad der skal til, for at samlingsstederne 
bidrager til dannelse af nye fællesskaber.

· Udgangspunktet er, at vi har mange ledige kvm 
stående, som bare står uberørt hen.



· Byrådet har bl.a været i Ejby på inspirationstur -
generelt en god opbakning fra foreningerne i forhold til 
at åbne op for hinanden.

· Jørgen sender spørgeskema ud, som vi hver især 
udfylder.

8 Databeskyttelsesforordningen. · Jørgen tager snak med Jonas og laver beskrivelse 
til hjemmeside ift borgerpanelet mv.

9 Nye møde datoer –
generalforsamling m.v.

· Nye mødedatoer planlægges på næste ordinære 
møde.

10 Opgaver til vi mødes igen. · Se referat.

11 Åben for tilføjelser. · Gert oplyste, at der er trukket er netbank gebyr for 
Netbank erhverv. Det står ikke mål med vores 
forretningsomfang.

· Forslag for Poul om, at lave en udviklingsplan - hvorfor 
er der brug for et lokaludvalg
o Vi starter ud med inspiration fra et af de andre 

lokaludvalg - forslag om, at gøre det samtidigt med 
fotografering, Jørgen spørger Kent ift. Karin Riishede.


