
                            Referat af lokaludvalgsmøde i Strib d.19/11- 2020
Konstituering 
 Formand Lars Kaatmann, næstformand Johannes Gregersen, kasserer Niels Egly,
sekretær Mette Buhl.

Øvrige punkter 
Lokaludvalgsformanden i Røjle vil gerne have et møde med os om evt. fælles 
interesser. Vi finder en dato inden jul.

Arbejdsgruppen for temaet fjernvarme under bæredygtig udvikling i Strib har afholdt 
to møder, samt et møde med kommunens klimachef. Arbejdsgruppen afleverer 
kommentarer herom inden Middelfart Fjernvarme afleverer deres forslag til 
beslutning i Middelfart Byråd.

Der er afholdt møde om biblioteket, hvis åbning er berammet til 1 maj 2021.

ISOFilm, der skal lave en film mhp at promovere byen, har bedt os om hjælp til at 
tilrettelægge filmen og prioritere hvad der er væsentligt at få med. Vi afholder ide´ og
planlægningsmøde, en slags drejebog, herom d. 13 januar 2021.

Beslutning om henvendelse til kommunen om følgende (LK ):

Vi mener der er behov for at få en toiletbygning ved Dæmningen, som i 
vintermånederne benyttes af ca. 140 vinterbadere, og om sommeren benyttes af rigtig
mange både lokale folk og turister, da det er det bedste og sikreste sted at bade i Strib.
Naboer er generede af at folk tisser etc... i bevoksning op af de tætbeliggende 
sommerhuse. 

Vi beder om at få en oversigt over offentlige stier ved mosen, idet man har konstateret
at offentlige stier ved Provstebakken og Mosevænget er groet til og upaserbare. 

Desuden har kramperne, der skulle holde på hønsenettet på de små broer i mosen 
løsnet sig, hvilket resulterer i at man ikke kan passere. Disse passager skal 
vedligeholdes hvis det skal give mening, at der er etableret en ” skolesti ” på ca. 4 km
hvoraf den første del går gennem mosen.
                                         ----------------------------------------------
Det foreslås at man søger om midler til at bygge et åbent overdækket lille hus til 
gæster ved Dæmningen.

Der efterlyses opfølgning på bevarende lokalplan for Strib. (MB)
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