
               
             Referat af møde i Strib Lokaludvalg d. 28 april 2021

Tilstede: Lars Kaatmann,Johannes Gregersen, Niels Egly, Dorthe Danielsen, Mette 
Buhl.

Dagsorden.

Promotionsfilm om Strib.
Status for badehus på Dæmningen og madpakkehus i mosen
Høring om oliegrunden
Fjeldsted Harrendrup lokaludvalgs indsigelser mod nye krav
Dialogmøde
Årsmøde
Evt.

ISO optager film for at promovere Strib, d. 5 maj hele dagen.
Strib Lokaludvalg har medvirket til at foreslå indslag og koordinere afvikling af 
dagen, som er aftalt med de involverede.

Vinterbadeklubben har lagt arbejdskraft til at hæve fliserne, som nu ligger i niveau 
med plænen og indgang til huset.
Der mangler isætning af vindue, som der er leveringstid på til medio maj. Strib 
Lokaludvalg afholder omkostningerne.
Vi har fået penge fra småpuljemidler til at lægge fliser ved siden af madpakkehuset, 
så borde/bænke kan stå udendørs, når vejret er til det. Fliserne bliver langt 
primo/medio maj.

Strib Lokaludvalg støtter forslaget om bebyggelse på oliegrunden Billeshavevej, ud 
fra det materiale der er offentliggjort, med den begrundelse at området som det 
henligger nu er afspærret og ikke kan benyttes af almenheden. Desuden er der i 
materialet lagt op til at bevare så megen forskelligartet natur, som det er muligt, også 
i respekt for den del af beplantningen der er fredet. 

Vi støtter Fjeldsted Harrendrup Lokaludvalgs indsigelser mod nye krav til foreninger 
m.m som har til huse på kommunal jord. De nye krav gør gældende at foreningerne 
selv skal tegne ansvarsforsikringer og at der skal være tilsyn af en certificeret ” 
inspektør”, som skal financieres lokalt.

På dialogmødet med kommunen i maj vil vi bede om at man drøfter de nye krav.



Årsmødet i Strib Lokaludvalg foreslås afviklet tirsdag d. 8 juni kl.19 på Strib 
Bibliotek.

Under eventuelt drøftedes fgl : 
– at arbejde på at søge pulje/ fondsmidler til at opføre et handikap toilet ved 

badehuset på Dæmningen, og midler til udbedring af stisystemet i mosen, så 
også handikappede kan benytte disse.

– Middelfart Vildes opfordring til at finde steder hvor man kan udbygge 
biodiversiteten vil vi gerne støtte op om, Dorthe Danielsen tager kontakt til 
dem.

– Referat fra støttegruppen til en bevarende lokalplan for Strib, herunder vores 
ønske om med tiden at udvide den til andre områder, end de tre der er udpeget 
pt.

Referent
Mette Buhl.
    


