
                                   Referat af lokaludvalgsmøde d. 9 oktober 2019 

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

Ad 1. På opfordring af andre lokaludvalg afholdt man d.19/9 orienterende møde om 

lokaludvalgenes rolle, hvis rammeaftale evalueres efter hver byrådsperiode. Samtalerne mundede 

ud i at de enkelte lokaludvalg selv bestemmer hvad de ønsker at prioritere, og selv finder deres 

kerneområder. 

Ad 2. Invitation til dialogmøde med forvaltningen og alle lokaludvalg d. 27/11. Lars og Dorthe 

deltager. 

Ad 3. Om initiativet til en lokalplan for det gamle Strib. Vi vil gerne bakke op omkring en eller 

anden form for regulering og plan, og derfor deltager vi gerne i et arbejdsudvalg sammen med 

repræsentanter for initiativgruppen og kommunen. Dette vil vi foreslå forvaltningen. 

Ad 4 og Ad 10. Referat af møde i miljø og energiudvalget vedr. sti mellem Brogården og Staurby 

Skov. Vi foreslår at forbindelseslinjen til Staurby Skov går langs Strib landevej på samme side som 

plejecentret til det sted foran Rema 1000 hvor den planlagte sti krydser Strib landevej. Dermed 

kan man udgå at krydse landevejen på et farligt sted. Samtidig ønsker vi fartbegrænsning til 50 km 

hele vejen til Rema 1000, hvilket Lars Kaatmann formulerer og sender videre. 

Ad 5. Alle tilladelser til skolespor er indhentet fra diverse lodsejere. Johannes mødtes med folk fra 

skolen og landsforeningen ” skolespor ”. Der mangler kun en beskrivelse fra skolens lærere om 

hvad skolesporet kan bidrage til i undervisningssammenhæng. Derefter kan vi få penge til pæle, 

kort, foldere etc. fra ” skolespor ”. Lærernes frist er d. 7 november inden næste lokaludvalgsmøde. 

Ad 6. Huset på Dæmningen er nu færdigt og indviet, og vi må prøve at erfare os til, hvornår det er 

bedst at lukke om aftenen og åbne om morgenen, idet vi allerede efter 2 dage oplevede at 

vandaler havde været forbi og ødelagt opslagstavle, affaldsspand og kradset i bjælkerne indenfor. 

Ad 7. Mette beder TRYG om forsikringstilbud på huset på Dæmningen. 

Ad 8.  Madpakkehuset i mosen : Foruden de 27.000 kr. fra Nordea har Middelfart Sparekasses 

Strib afdeling lovet os 30.000 kr. som nogenlunde er overskuddet fra julekoncerten. Desuden har 

Mette og Niels været til møde i Middelfart Sparekasse med folk fra marketingsafdelingen, som vil 

hjælpe os med at lave crowdfunding, så vi forhåbentlig kan få de sidste 30.000 kr. hentet hjem. 

Crowdfunding vil blive markedsført i tilknytning til julekoncerten, så vi med lidt held kan begynde 

at bygge mosehuset i april. 

Ad 9. Manglende finansiering af renoveringen af Strib Bibliotek herunder udnyttelse af 1 salen, 

førte til heftig aktivitet i lokaludvalget, og mundede ud i at formanden Lars Kaatmann havde et 

langt interview i Fyns Stiftstidende, hvoraf det fremgik at kommunen trods diverse 

pressemeddelelser om udnyttelse af 1 salen – ikke havde prioriteret at afsætte penge hertil. I 

sidste øjeblik blev der dog enighed i byrådet om at afsætte 1,6 millioner over 2 år. Første etape 

kan færdiggøres inden for de næste ca. 4 måneder, så vi igen kan benytte vores savnede bibliotek. 

Næste møde d. 7 november. Referent Mette Buhl. 



 

 

 


