Referat af bestyrelsesmøde i Strib Lokaludvalg d.13 august 2019.

Deltagere : Lars Kaatman, Johannes Gregersen, Niels Egly, Dorthe Danielsen, Mette
Buhl.
1.Siden sidst : Lars Kaatman og Johannes Gregersen blev i forlængelse af fællesmøde mellem alle
lokaludvalg og kommunen indkaldt til et møde på rådhuset. Anledningen var at Strib Lokaludvalg
havde udtrykt bekymring over at visse informationer ikke kom lokaludvalget i hænde, samt en vis
træghed i opfølgning på aftaler.
Deltagere fra kommunen : Anders Kjærved, Peter Hyldegaard Jensen og Vibeke Nørby.
Man spurgte bl.a. ind til aktionsplan for Strib Nordstrand, idet der er gået flere år siden penge blev
bevilget til amfiscene, hængekøjer, beachvolley, ny bålplads, legeredskaber etc. Ingen kunne
angive en helt konkret årsag, men man ville i hvert fald være færdige næste sommer, var svaret.
Man ville bestræbe sig på en bedre dialog i fremtiden.
Vi deltog i orienterende møde på genbrugspladsen om forslag til fremtidig udvidelse, idet pladsen
er blevet for lille.
2. Skolespor : Kommunen har givet tilsagn om at skolesporet kan gå gennem de af kommunen
ejede parceller i mosen. Enkelte parcellers ejere er svære at finde, men vi fortsætter vores søgen.
Johannes sender ansøgning til ” skolespor” hovedorganisation om tilskud til materialer i
forbindelse med afmærkning af ruten. De relevante lærere og skoleleder på Strib Skole kontaktes
med henblik på en besigtigelse af ruten. Kontaktpersoner Johannes og Lars.
3. Madpakkehus i mosen : Mette har søgt Fionia Fonden om de resterende 60.000 kr, Nordea har
doneret 27.000 af de budgetterede 87.000 kr.
Mette kontakter Nadja fra sparekassen om et evt. tilskud.
4. Omklædningshuset på Dæmningen : Niels refererede at tømrer Dietz vil starte mandag d. 19
august og vi forventer at huset vil være næsten færdigt i uge 36-37. Niels opridsede de ekstra
omkostninger der vil være til eksempelvis udgravning til niveaufri adgang ( til handikappede )
knage, lys etc. Mette og Niels laver et budget for disse udgifter og søger småpuljemidler og penge
fra pulje til handikappede. Vinterbadeklubben adviseres om byggeriets start.
5. Borgerinitiativ til lokalplan for Strib : Vi ser positivt på tiltaget og tilbyder at være til rådighed
med vejledning om det ønskes.
6. Velkomstmøde for tilflyttere flyttes til maj næste år, idet kontakt med tilflyttere er blevet
vanskeliggjort på grund af persondataloven.
7. Mette spørger sejlklubben om status på det meget omtalte saunaprojekt ved havnen.
Næste møde d. 9 oktober kl.19
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