
                           Referat af lokaludvalgsmøde d. 4/2, 2020. 

 

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

1. Årsmøde i lokaludvalget berammes til d. 17 marts kl. 19 i lokale på Rudbækshøj 

Plejecenter. Lars spørger lederen om det er ok. 

2. Som opfølgning på efterårets velbesøgte borgermøde om bæredygtig byudvikling, foreslår 

vi nyt borgermøde d.19 april, i hallerne ved skolen. Fordeling af opgaver i forbindelse 

hermed aftales efter årsmødet. 

3. Velkomstmøde for tilflyttere til Strib bliver d. 27 maj kl. 18 i roklubben såfremt det er i 

orden, Mette spørger formanden for klubben. 

4. Orientering af Niels og Mette om madpakkehuset i mosen. Vi har ikke fået de 30.000 fra 

julekoncerten ind på vores konto. Lars spørger Natja Brønserud. Mette kontakter 

Middelfart Sparekasse om hvordan det står til med growdfunding, så vi kan få de sidste 

penge i hus. Lars og Mette nævner over for banken at det vil være en god ide at bruge 

borgermødet til at promovere vores mosehus. Man kan påbegynde byggeriet omkring 1. 

april, så håber vi de fleste penge er i hus, ellers kan bænke og borde vente, har vi aftalt. 

5. Døren på omklædningshuset på Dæmningen er svær at lukke, Mette beder Tømrer Dietz 

om at ordne det, foruden et prisoverslag på hvad det koster at få et vindue i ud mod 

vandet. Sidstnævnte er fortsat et krav fra kommunens folk. Lars spørger herefter om 

mulighed for at søge småpuljemidler til vindue. 

6. Johannes havde godt nyt om skolesporet. Tekst og billeder til materialet er lavet, mangler 

at trykke det, samt QR koder. Børn og deres forældre vil muligvis hjælpe med at slå pæle i 

langs ruten. Man kunne bruge borgermødet til at sende de første afsted og dermed 

markere åbningen af ruten, i samarbejde med Strib i Bevægelse.  

 

Vi følger op på hvad der sker på Nordstranden og beder igen igen om svar på vores tilbud 

om at deltage i en gruppe om byudvikling i Strib. 

Vi er ikke tilfredse med Teknisk forvaltnings afvisning af vores forslag om ekstra trafiksikkerhed 

hvor den kommende sti krydser Strib Landevej. Vi vil fortsat argumentere for bl.a at få byskiltet 

flyttet til der hvor stien krydser. Trafiksikkerhedsplanen er endnu ikke vedtaget, de planlagte 

høringsmøder er erstattet af alm. høringsproces. 

Nyt møde efter konstitutionen umiddelbart i forlængelse af årsmødet d. 17 marts. 

Referent Mette Buhl 

 

 



 


