
Strib lokaludvalg – årsmøde den 02.09.2020 

Årsberetning 

Udvalgets sammensætning 

Strib lokaludvalg har i år 2019 til den 2. september 2020 bestået af følgende medlemmer: 

• Lars Kaatmann, formand 

• Johannes Gregersen, næstformand 

• Mette Buhl, sekretær 

• Niels Egly, kasserer 

• Dorthe Danielsen, bestyrelsesmedlem 

• Suppleanter, vacant 

Mødeaktivitet 

Der har i perioden været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder. 

(den 13.08.2019 – 9.10.2019 – 14.11.2019 – 17.12.2019 og den 4.02.2020) 

Fondsansøgninger mm. 

Vinterbadehuset på Dæmningen: 

En fondsansøgning til Energi Fyns alm fond resulterede i, at Strib lokaludvalg den 25.04.2019 modtog 

111.063 kr. til opførelsen af det lille træhus på Dæmningen. 

Huset blev indviet den 6. oktober 2019 og dette blev behørigt fejret med bobler og fynsk brunsviger.  

Selve vinterbadeklubben tæller nu mere end 130 medlemmer. 

Madpakkehus i mosen: 

fra Nordea-fonden har vi den 20. juni 2019 modtaget 27.000 kr. til opførelsen af et Madpakkehus ved 

mosen i Strib. 

Fra Middelfart Sparekasse, Strib afd. har vi i forbindelse med afholdelsen af deres julekoncert modtaget 

30.000 kr. til hjælp til opførelsen af madpakkehuset. 

Endelig har vi fra Småprojektpuljen, Middelfart kommune modtaget støtte 17.500 kr. til 5 borde bænkesæt 

ved madpakkehuset. 

Middelfart sparekasse har endelig supporteret projektet med bistand til en Crowdfunding indsamling, det 

resterende beløb til færdiggørelse af madpakkehuset knap 10.000 kr. blev således indsamlet på 2 dage. 

Huset er nu færdigopført og blev officielt indviet den 13.08.2020 af borgmester Johannes Lundsfryd – 

Madpakkehuset kan benyttes af eleverne fra Strib skole ifm det tilknyttede skolespor og er i øvrigt frit 

tilgængelig for byens borgere, turister mfl.   

Legeplads: 

Fra småprojektpuljen har vi modtaget beløb 13.745 kr. til opsætning af to fodboldmål på legepladsen 

overfor Superbrugsen.  



Skolesporet 
Strib lokaludvalg har i årets løb arbejdet med indhentning af diverse tilladelser fra lodsejere, herunder 

Middelfart kommune, Den 6. februar 2020 modtog vi endeligt tilsagn fra Spor i Landskabet om støtte til 

oprettelsen af et skolespor i Røjle mose.  

Sporet betegnes som et fondsprivilegeret projekt da Strib lokaludvalg står for etablering og 

vedligeholdelsen. Sekretariatet ved Spor har ydet tilskud på 75 % af etableringsomkostningerne svarende til 

28.738 kr. med støtte fra Nordea fonden ”Spor i Landskabet pulje”  

Medfinansiering til skolesporet dækkende 25 % af etableringsomkostninger svarende til 9.579 kr., bevilges 

gennem Naturpakken fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

Selve sporet er etableret med adgang for offentligheden, sporet er 3,3 km langt med mulighed for at 

forlænge ruten til 4 km. Sporet er etableret i et samarbejde med Strib Skole. 

Det var planen, at sporet skulle have været indviet den 19. april 2020 ifm afholdelsen af et borgermøde, 

men grundet den igangværende pandemi blev indvielsen udsat til efter skolens sommerferie, Den 

13.08.2020 kunne borgmester Johannes Lundsfryd sammen med elever fra 8 klasse på Strib skole klippe 

snoren og sende eleverne ud på ruten efter, at de var blevet forsynet frisk frugt og drikkevarer sponsoreret 

af Superbrugsen Strib. 

Trafiksikkerhedsplan 2019-2024 

Strib lokaludvalg har i de forgangne år løbende fremsat forslag til trafiksikkerhedsfremmende 

foranstaltninger, senest til den nye Trafiksikkerhedsplan for 2019-2024, hvor vi bla anmodede borgerne i 

Strib om at fremkomme med forslag. 

Middelfart Byråd, har på deres møde den 6. maj 2019 besluttet, at trafiksikkerhedsplanen sendes i offentlig 

høring med en høringsperiode indtil den 1. august 2019. 

Den 23.07.2019 har Strib lokaludvalg fremsendt høringssvar med indarbejdede borgerforslag til ny 

trafiksikkerhedsplan. 

Middelfart kommunes byråd, har den 30. marts 2020 godkendt den nye trafiksikkerhedsplan, ifølge 

dagsordenen fra den 14. april 2020, er det nu op til Teknisk udvalg at tage stilling til det videre forløb 

Arbejde videre med sorte pletter 

Tryghedsskabende arbejde 

Hvilke store borgerønsker, der skal indgå som anlægsønsker til budget for 2021 

Hvilke små borgerønsker, der skal gennemføres i 2020 

Strib bibliotek 
Strib lokaludvalg har afgivet høringssvar til Middelfart kommune vedrørende budgettet for 2020 – 2021, 

høringssvaret var begrundet i, at der i budgetforslaget ikke var afsat midler til indretning af 1 salen. 

Høringssvaret faldt positivt ud og Middelfart kommune afsatte herefter et beløb på henholdsvis 1 mio kr i 

2020 og 1 mio kr i 2021 til færdiggørelse af ombygningen. 

Med baggrund i den nuværende pandemi, har lokaludvalget rettet henvendelse til forvaltningen og 

forespurgt om det ikke er muligt, at opprioritere renoveringen således at ombygningen kan færdiggøres i 



indeværende budgetår. Forvaltningen har efterfølgende meddelt, at man med baggrund i Covid-19, nu har 

afsat midler til færdiggørelse af projektet i indeværende budgetår.  

Folkehøring om Verdensmålene 
Den 14. maj 2019 deltog Dorthe Danielsen fra lokaludvalget i et møde på Middelfart Rådhus med 

præsentation af FN`s Verdensmål formålet var, at komme med idéer til, hvorledes bæredygtig udvikling 

omsættes til dansk virkelighed og til konkret handling i netop vores kommune - og i din hverdag 

 

Fremtidig genpladsstruktur 
Den 4. juni 2019, deltog Strib lokaludvalg i et dialogmøde hos Affald og genbrug, hvor Middelfart kommune 

præsenterede et oplæg til en fremtidig genbrugspladsstruktur.  

Dialogmøder 
Den 17. juni 2019, deltog Strib lokaludvalg i et dialogmøde på Ejby skole med deltagelse af lokaludvalgene- 

byråd og forvaltning. 

Under punktet lokaludvalgene fortæller, havde Strib lokaludvalg lejlighed til at fortælle en lille 

solstrålehistorie omkring etableringen af en vinterbadeklub i Strib, herunder om de udfordringer der kan 

være i samarbejdet med de forskellige forvaltninger. 

Foranlediget af dette indlæg, blev lokaludvalget efterfølgende inviteret til et møde den 25. juni 2019 på 

Middelfart rådhus, formålet med mødet var at lave forventningsafstemning, den 19. september 2019, 

deltog Strib lokaludvalg sammen med de øvrige lokaludvalg i et møde på Middelfart Rådhus, hvor 

rammevilkår for lokaludvalgene blev debatteret. 

Den 27. november 2019, deltog Strib lokaludvalg i yderligere et dialogmøde på Middelfart Rådhus, med 

deltagelse af lokaludvalg – byråd og forvaltning. 

Borgerhenvendelser  

Den 13. juni 2019, modtog lokaludvalget en borger henvendelse med opfordring til, at der iværksættes en 

lokalplan for bevarelse af den gamle del af Strib.  

Lokaludvalget har tilbudt, at yde initiativtagerne al mulig bistand og at indgå i en arbejdsgruppe der kan 

arbejde med implementering af en bevarende lokalplan for området. 

Middelfart kommune har meddelt, at der afholdes et borgermøde den 29.09.2020 med emnet 

udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Strib. 

Den 20. november 2019 har Strib lokaludvalg modtaget en borgerhenvendelse med ønske om etablering af 

fjernvarme i Strib. 

Strib lokaludvalg har i den forbindelse rettet henvendelse til Middelfart fjernvarme med forespørgsel om, 

om hvilke muligheder der er. 

Fjernvarmeselskabet tilbød, at deltage i et orienteringsmøde med Strib Lokaludvalg samt at medvirke i et 

borgermøde, oprindelig var dette borgermøde planlagt til afholdelse den 19. april 2020, men blev på grund 

af den verserende pandemi udsat.  

Informationsmødet er efterfølgende den 25. maj 2020 blevet afviklet som et ”webinar/videomøde. –  



I webinaret, deltog foruden Middelfart fjernvarme, OK amba med deres bud på en varmeløsning med 

varmepumper og endelig var Middelfart kommune, Miljø og energiudvalget repræsenteret ved Alex Gren.  

Et videoklip fra mødet kan genses på Middelfart kommunes hjemmeside under bæredygtige lokalsamfund 

endelig ligger klippet på facebook siden ”Imagine Strib”. 

Den 3. marts 2020 har Strib Lokaludvalg modtaget en borgerhenvendelse angående manglende 

færdiggørelse af belysning og fortov på Nørre Alle, Strib. 

Strib Lokaludvalg, har fremsendt borgerønsket til Middelfart kommune.  

Forvaltningen har den 8. april 2020, svaret, at ønsket er noteret, men at der ikke er afsat midler til 

etablering heraf.  Teknisk udvalg har ønskerne med i overvejelserne til de kommende års 

budgetforhandlinger. 

I referat fra den 11.08.2020, Teknisk Udvalg efterfølgende meddelt, at der bla. foreslås afsat midler til 

renovering af fortove på Nr. Alle og Rudbæksmøllevej 

Bæredygtig byudvikling 

Strib lokaludvalg har som det første lokaludvalg i kommunen påbegyndt arbejdet med en lokal 

udviklingsplan for Strib. 

Arbejdsgruppen har i årets løb afholdt en lang række møder og den 17. november 2019, blev der afviklet et 

borgermøde, hvor Middelfart kommunes klimachef Morten Westergaard bla havde et indlæg omkring FN´s 

verdensmål med fokus på klimaet. 

Herudover var der 3 workshops ved lokale ildsjæle:  

Livet i Havet – Klimaindsatsen og Sundhed og trivsel. 

Gruppen planlagde efterfølgende afholdelsen af yderligere et borgermøde den 19. april 2020, med temaet 

” Imagine Strib” 

Emner til dette borgermøde var bla: 

Opvarmningskilder Stribs huse 

Visioner for Brændeskovområdet  

Visioner for havnen 

Samlingssteder for mere fællesskab i Strib 

Med baggrund i den nuværende pandemi, blev borgermødet den 19. april 2020 aflyst i sin planlagte form.  

I stedet blev der den 25.05.2020 afholdt et webinar med temaet varmekilder i Stribs huse og den 3.06.2020 

et webinar med temaet visioner for Brændeskovområdet. 

Den 20.08.2020 havde gruppen arrangeret et folkemøde på havnen i Strib 

Følgende emner var på dagsordenen 

Debat med ”visioner for havnen ” 

”Samlingssteder og mere fællesskab i Strib” 

”Digital platform for nye fællesskaber (Boblberg.dk)” 



Og endelig deltog Middelfart fjernvarme og OK amba med en stand om varmekilder 

Folkemødet blev afsluttet med fællesspisning. 

Konklusion om årets arbejde i forhold til lokaludvalgets formål 

Vi har fungeret som rådgivende organ overfor byråd og forvaltningen 

Vi har taget eller støttet initiativer, som gør det attraktivt at bo i Strib området i et samarbejde med 

centrale samarbejdspartnere 

Vi har synliggjort lokaludvalgets arbejde gennem referater, samarbejde og netværk 

Vi har medvirket til det brede samarbejde mellem beboere og foreninger i området 

På Strib lokaludvalgs vegne 

Lars Kaatmann, formand 

 


