
                         Referat af Lokaludvalgsmøde i Strib d. 31/8-2021 

 

Tilstede: Lars Kaatmann, Johannes Gregersen, Niels Egly, Dorthe Danielsen, Anne 

Marie Rosager, Mette Buhl. 

 

1. Inddragelse af unge i Strib. Invitation til møde på rådhuset d. 14/9 

2. Forsikring af legepladser i Strib 

3. Legepladseftersyn 

4. Anvendelse af midler til forskønnelse af bysamfund 

5. Fællesspisning 

6. evt. 

7. nyt møde 

1.Vi 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 mener der mangler, og hvad der 

kan gøres for eksempelvis at udnytte de offentlige og andre arealer bedre. Dorthe 

og Lars deltager derfor i mødet på rådhuset d. 14/9. 

2. Der skal på alle legepladser og steder hvor der er huse og shelters o.a.til offentlig 

brug tegnes ansvars og skadesforsikring. Dette påhviler de der har etableret 

sådanne, også på arealer ejet af kommunen. D.v.s at foreninger selv skal tegne 

forsikring. Tryg forsikring er pt. Kommet med det mest favorable tilbud, men man 

kan undersøge priser hos andre, hvis man vil. 

Kommunen yder økonomisk hjælp til forsikringerne, således at ingen påføres ekstra 

udgifter af den grund.  

3. Der skal være et årligt eftersyn af legepladser m.m og det tilsyn skal udføres af et 

firma, der er specialiseret i sådanne tilsyn.  

4. Vi har fået en pulje på 61.400 kr til forskønnelse af bymiljøer. Pengene kan kun 

bruges til definerede tiltag, som beplantning og borde/bænke, også disse er 

nærmere beskrevet af kommunen. Vi har besluttet at satse på at få lavet en pæn 

bibliotekshave, når nu vi har fået et moderniseret bibliotek. Der er endnu 14.000 kr 

tilbage, som vi synes skal bruges til siddepladser, dels ved Nordstranden, dels ved 

Strandvejen, og der var også lidt tale om ekstra bænk til badehuset på Dæmningen. 



5. Fællesspisning i Strib var et af punkterne på borgerforslag i forb. med 

borgermødet om bæredygtig udvikling. Den første gruppe, der meldte sig til at 

forsøge, har ” strakt våben”. Det har vist sig at være svært. Lars har spurgt 

forsamlingshuset om pris på f.eks. 5-6 gange årlig fællesspisning, dette fås der svar 

på senere. Brugsen har venligt tilbudt at sælge varer til kostpris ved fællesspisninger. 

Dorthe har talt med de omkringliggende efterskoler, og de er gået i tænkeboks. 

Mange af de største foreninger har været kontaktet, mhp at stille frivillige til 

rådighed. Der var mange ideer oppe at vende, men alle tænker.. og tænker, og vi 

venter på tilbagemeldinger. 

6. Vi har ofte talt om at det er påkrævet med toiletforhold ved Dæmningen, der er 

så befolket, dels om sommeren men også hele året, med snart 200 vinterbadere. 

Derfor laver Mette en indsigelse til direktionens budgetforslag, og argumenterer for 

toilet på stedet. 

7.Næste møde tirsdag d. 26/10 d.å 

 

Referent 

Mette Buhl 

 

 

 

 


