
Årsberetning den 8. juni 2021 

 

Udvalgets sammensætning 

Strib Lokaludvalg har i år 2020 til den 08. juni 2021 bestået af følgende medlemmer: 

• Lars Kaatmann, formand 

• Johannes Gregersen, næstformand 

• Mette Buhl, sekretær 

• Niels Egly, kasserer 

• Dorthe Danielsen, bestyrelsesmedlem 

• Suppleant, vacant 

 

Det seneste år har budt på store udfordringer for alle og ikke mindst de restriktive regler omkring 

forsamlingsforbuddet har haft stor indflydelse på aktiviteten i lokaludvalget. 

 

I 2020 måtte vi skubbe afholdelsen af årsmødet, der normalt afholdes i marts måned til den 2.09.2020 og 

igen i år har vi pga forsamlingsforbuddet set os nødsaget til at skubbe årsmødet til i dag.  

 

Mødeaktivitet 

Lokaludvalget har i perioden siden sidste årsmøde alene afholdt to fysiske møder henholdsvis den 

19.11.2020 og den 28.04.2021. 

Vi har dog ikke lagt helt stille og vi har været i løbende kontakt med hinanden. 

 

Fondsansøgninger mm 

Fra småprojektpuljen, Middelfart kommune, har vi fået bevilget 16.125 kr., til etablering af et fliseareal ved 

madpakkehuset - hensigten hermed er at kunne placere nogle borde bænkesæt under åben himmel 

grænsende op til madpakkehuset. Etablering af flisearealet vil samtidig lette kommunens opgave ifm 

græsslåning omkring huset. Opgaven med fliselægning har været i udbud og arbejdet blev afsluttet i juni 

måned. 

 

Fremrykkede projekter pga COVID-19 

Med baggrund i COVID-19, rettede lokaludvalget i 2020 en henvendelse til forvaltningen med forslag om at 

fremrykke og færdiggøre forskellige projekter. Eksempelvis Strib bibliotek samt udbedring og etablering af 

manglende fortove bl.a. på Nørre Alle og på Rudbæksmøllevej. 



 

Forslagene blev positivt modtaget. 

Strib bibliotek er nu færdiggjort og blev ved en lille ceremoni genåbnet den 5. maj 2021. Nu mangler der 

blot færdigindretningen af mødelokalerne på 1. salen. 

 

Middelfart kommune har endvidere fået anlagt et fortov på Rudbæksmøllevej samt udbedret og renoveret 

fortovet på Nørre Alle. 

 

Bevarende lokalplan Strib: 

Med baggrund i et borgerinitiativ, er arbejdet omkring en bevarende lokalplan påbegyndt. Lokaludvalget 

har deltaget i to møder. 

 

Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund: 

I 2017 besluttede byrådet, at sætte fokus på udvikling af nærdemokratiet og byrådets aktive rolle i 

udvikling af lokalsamfundene. Det har udmøntet sig i en indsats , hvor lokalsamfund og byråd finder frem til 

fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke 

fællesskabet - med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. 

 

I sommeren 2018, blev der nedsat en overordnet styregruppe til, at følge indsatsen og Strib var det første 

lokalområde, hvor man i foråret 2019 nedsatte en lokal udviklingsgruppe. 

 

Gruppens opgave var, at arbejde for at gøre Strib til et endnu mere attraktivt sted at leve, bo og arbejde og 

så havde man ansvaret for, at få lavet en ny 5-års udviklingsplan for Strib, dette skulle ske ved at inddrage 

Stribonitterne i arbejdet således at planen bliver hele Stribs fælles plan. 

 

Udviklingsgruppen har gennem diverse borgermøder og arrangementer inddraget lokalsamfundet, formålet 

hermed var, at finde ud af hvilke temaer og indsatser, Strib ønskede at arbejde med. 

 

Udviklingsgruppen har efterfølgende prioriteret i indsatserne og der er blevet nedsat arbejdsgrupper der 

har arbejdet med de særlige temaer og projekter. 

 

Arbejdet har mundet ud i en lokal udviklingsplan for Strib 2020-2025, planen blev præsenteret for byrådet 

på et temamøde den 6. april 2021 og er efterfølgende blevet godkendt på et byrådsmøde den 3. maj 2021. 

 



Og hvad omhandler denne nye lokaludviklingsplan for Strib så. 

 

Der er prioriteret 5 udviklingsområder: 

• Energikilder i Stribs huse 

• Visioner for Brændeskovområdet 

• Fælles samlings- og spisesteder for mere fællesskab i Strib 

• Visioner for havneområdet i Strib 

• Unges liv i Strib 

 

Den lokale udviklingsplan er en samling af lokalsamfundets ønsker, ideer og temaer for områdets udvikling - 

der bygger på borgernes visioner og drømme. Planen skal være en ledestjerne for Strib og Middelfart 

kommune, når der skal træffes beslutninger og sættes nye projekter igang. 


