Årsberetning den 17. marts 2022
Lokaludvalg i kommunen:
Lokaludvalgene varetager lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen.
Lokaludvalgene er rådgivende organer, der har til formål at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede
planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv
opgaveløsning til gavn for det enkelte lokalområde. Lokaludvalgene bør som samarbejdsorgan og formidler
varetage lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen. Dette kan fx ske ved at indsende
høringssvar vedr. Middelfart Kommunes årlige budget, kommuneplanen, lokalplaner og øvrig
arealanvendelse mv.
Udvalgets sammensætning:
Strib Lokaludvalg har i perioden 2021 til den 17. marts 2022 haft følgende sammensætning:

•
•
•
•
•
•

Lars Kaatmann, Formand
Johannes Gregersen, Næstformand
Mette Buhl, Sekretær
Niels Egly, Kasserer
Dorthe Danielsen, Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Rosager, Suppleant

Mødeaktivitet:
Lokaludvalget har i perioden siden sidste årsmøde afholdt 3 møder.
Henholdsvis den:
30-06-2021
31-08-2021
26-10-2021
Udvalget har i perioden forsøgt at tage action om den godkendte Udviklingsplan for Strib:
Planen omhandler bla:
•
•
•
•
•

Energikilder i Stribs huse.
Visioner for Brændeskovområdet
Fælles samlings-og spisesteder for mere fællesskab i Strib
Visioner for havneområdet
Unges liv i Strib

Vedrørende Energikilder i Stribs huse:
Byrådet har ultimo 2021 godkendt planen omkring etablering og udrulning af fjernvarme til Strib og med
baggrund i de nuværende energipriser for gas, kan det knap nok gå for hurtigt, at få et alternativ til
naturgassen.
Visioner for Brændeskovområdet:
Der arbejdes på livet løs med etablering af nye faciliteter omkring Brændeskovhallen, bla. etablering af 2
padelbaner og 2 multibaner. Man kan følge opslag på Strib Perlen herom. Senest har der den 12. november
2021 været et opslag med invitation til borgerne om at komme og høre mere planerne for udvikling af
centeret.
Fælles samlings- og spisesteder:
Visionerne omkring etablering af samlings-og spisesteder for mere fællesskab i Strib ligger pt. stille.
Medlemmerne i den oprindelige arbejdsgruppe der skulle stå for arrangementerne, har alle trukket sig.
Lokaludvalget har efterfølgende haft en føler ude ved nogle af de mange foreninger i Strib, hvorvidt de var
interesseret i at påtage sig opgaven som hjælper ved kommende spisearrangementer, der har ligeledes
været en kontakt til Strib forsamlingshus, om de evt. ville lægge lokaler til.
Opgaven er således ikke løst, men pt. skrinlagt på grund af manglende tilbagemeldinger.
Visioner for havneområdet:
Ifm udarbejdelse af den lokale udviklingsplan for Strib, har der fra borgernes side været mange ønsker om
en udvikling af havneområdet i Strib.
Middelfart kommune har desværre valgt ikke at overtage havnen.
Visionerne for udvikling af havneområdet til fælles glæde for alle Stribonitter lever dog stadig og vil være en
opgave for lokaludvalget fremadrettet.
Unges liv i Strib:
Et planlagt møde på Middelfart rådhus den 14. september 2021 med temaet inddragelse af de unge blev
desværre aflyst pga manglende deltagerantal.
Lokaludvalget har fundet det svært at finde en form og et forum, hvor vi kan få engageret de unge i Strib. Vi
vil gerne have deres bud på hvad de mangler og hvad der kan gøres for eksempelvis at udnytte de
offentlige og andre arealer bedre – en af ideerne har været, at vi fra lokaludvalgets side har påtænkt at
involvere Strib skole i et nærmere samarbejde omkring mulighederne anvendelsen af boldbanen ved
Madpakkehuset, Røjle mose.
Øvrige aktiviteter:
Pulje for by forskønnelse:
Middelfart kommune har afsat en pulje til by forskønnelse.
Strib er således blevet tilgodeset med beløb 61.400 kr.
Pengene er øremærket til definerede tiltag såsom beplantning af offentlige arealer samt opsætning af
borde bænkesæt.
Lokaludvalget har valgt at afsætte en del af beløbet til etablering af haven ved biblioteket samt til borde
bænkesæt dels ved Nordstranden - Dæmningen samt langs Strandvejen.

På indeværende tidspunkt er den lovede beplantning samt borde bænkesæt endnu ikke leveret.
Luciaoptog på vandet den 13. december 2021:
En planlagt event i samarbejde med Kajakklubben og Strib Bådeklub måtte desværre aflyses pga Covid-19.
Kajakklubben har tilkendegivet, at de er klar næste gang der kan afholdes Sct. Luciaoptog.

Lars Kaatmann

