
              Referat af møde i Strib Lokaludvalg d.26 oktober 2021. 

Tilstede: Lars Kaatmann, Johannes Gregersen, Niels Egly, Dorthe Danielsen, Anne 

Marie Rosager, Mette Buhl. 

1.Vores forslag til indkøb og opstilling af borde/bænkesæt er godkendt. Disse 

anbringes ved Strandvejen, Nordstranden, Dæmningen og bibliotekshaven. 

2.Ansøgningen til småprojektpuljen om penge til fliser/fast underlag til 

borde/bænke i kommunens bibliotekshave er ikke godkendt. Med begrundelse i at 

det ikke er lokalforeningens opgave, det skal biblioteksforeningen søge om. 

3.Udvalget, der arbejder med Staurbyskov, har spurgt os, om vi har forslag til, 

hvordan man kunne bruge nogle af de tre millioner kroner, man har fået i 

fondsmidler. 

Vi foreslår at man finder en helhedsløsning, så der ikke laves fragmenterede 

løsninger, der ingen sammenhæng har. Man kunne kigge på hvad der er lavet i Grejs 

v. Vejle. Et naturcenter hvor den lokale historie også inddrages. 

4.Vi har accepteret tilbuddet fra Tryg om ansvars-og arbejdsskade forsikring af det vi 

er ansvarlige for, - Badehuset, Madpakkehuset og to mål. Pengene refunderes af 

kommunen, idet man ikke kan pålægge lokaludvalg ekstra udgifter. 

5.Tanken om samspisning med et stort antal mennesker har vi opgivet. Det er 

forsøgt, men ikke muligt at organisere. Men vi vil gerne tænke på madklub for et 

mindre antal. Det kunne foregå på biblioteket og være på en fast dag i måneden. Vi 

er gået i tænkeboksen og Mette taler med biblioteksforeningen om, hvorvidt de 

fortsætter pensionistmiddage. 

6.Kajakklubben har foreslået at lave et Lucia optog på vandet d. 13 december ved 17 

tiden. Det vil vi gerne hjælpe til med. Vi foreslår at man kontakter Idrætshøjskolen, 

måske kunne nogle elever have lyst til at være med, og vi vil gerne organisere 

æbleskiver mm. Vi taler med kommunens bosætningskonsulent og foreslår at hun 

også kommer og inviterer nytilflyttere via vores facebook side. Lars spørger om 

bådklubben vil lægge lokaler til og om Brugsen vil være sponsor til furagen. 

7. under evt. talte vi om hvordan vi kunne udnytte et fund af nogle flintesten med 

videre. Måske et glasbord… 

8.Næste møde d. 25 november. Kl 18,30 på biblioteket. Referent Mette Buhl. 


