
Strib lokaludvalg 
 

Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2015 

 

Mødetid: 

Kl 19:00   

Mødested: Strib Bibliotek  Tilstede 

Bestyrelse: Karin Riishede KR Ja 

 Kevin Jönsson KJ ja 

 Lars Kaatmann LK ja 

 Arne Grabow Johansen AGJ ja 

 Jørgen Nymark JN ja 

    
Suppleant: Anders Bech Kristensen ABK ja 

 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Mødereferat fra den 23. september 2015, blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2 Siden sidst:  

Status vedr. den videre registrering af foreninger med henblik på invitation til et nyt møde i 

november måned: 

 

Thomas Blomberg kan deltage alle onsdage undtagen den 25. november 2015. 

 

Ved KR -Tilbagemeldinger fra kontaktede personer til deltagelse i mødet den 21. oktober 

2015:  

 

Det var ikke lykkedes, at få etableret en aftale med Strib Handels og Håndværkerforening om 

fremmøde til aftenens bestyrelsesmøde.  

 

Iflg. Forstanderen fra Strib Efterskole vil der snarest komme en udmelding vedrørende en ny 

kontaktperson. 

 

Status vedr. kontakt til Handelsstandsforeningen og tilflyttere ved AGJ: 

Det blev oplyst, at der har været rettet en henvendelse til Handelsstandsforeningen med 

forslag om, at bidrage til posernes indhold, forslaget er blevet velvilligt modtaget. Strib 

Lokaludvalg vil få en tilbagemelding, når forslaget har været drøftet på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

Drøftelse af omsendte mail, vedr. muligheder for søgning af midler fra Tre-For: 

Det blev besluttet, at KR retter henvendelse til formanden for Strib Handels og 

Håndværkerforening, med henblik på evt., at kunne formulere et oplæg til en fælles 

ansøgning. 

 



Strib lokaludvalg 
 

KR har som repræsentant for Strib Lokaludvalg modtaget en indbydelse fra Mette 

Heidemann, social- og sundhedsdirektør i Middelfart Kommune til deltagelse i paneldebat 

tirsdag den 24. november 2015 i Stribhallerne. Temaet er ”Frivilligt ansvar”. 

 

KR anmodede bestyrelsen om, at fremkomme med deres holdninger til temaet ”Frivilligt 

ansvar” Den generelle holdning var, at princippet netop bygger på frivillighed, hvorfor 

indsatsen ikke bør indkalkuleres som en del af de daglige arbejdsrutiner. 
 

3 Kommende aktiviteter: 

Planlægning af nyt møde i november måned 2015 vedr. vores hjemmeside – med deltagelse 

af inviterede foreninger og under ledelse af Thomas Blomberg. 

En dato i november fastsættes: 

 

Datoen for invitation blev fastslagt til den 18. november 2015 kl. 19:00 Strib bibliotek. 

 

Der blev stillet forslag om, at invitere: 

• Strib Bådeklub 

• Strib I.F Fodbold 

• Motionscenteret – svømmeklubben Strib 

• Strib-bugtens grundejerforening 

• Grundejerforening ?? 
 

4 Indkomne forslag: 

Forslag fra Anders Bech Kristensen om drøftelse af anvendelsesmuligheder af det friareal der 

ligger Münstervej/Korsvejs Alle/Sønder Alle. 

 

Der blev henvist til Middelfarts Lokalplan 32.33. Boligområde ved Münstervej i Strib. 

 

Da området nu har henlagt ubenyttet i ca. 8 år, vil KR rette en henvendelse til Middelfart 

kommune angående deres planer for anvendelse af området herunder vedligehold. 

 

Forslag fra Karin Riishede: Der ligger en video præsentation af Strib på Facebook i gruppen 

”Strib – Perlen ved Lillebælt”. Den er lavet af Estate mæglerne og budskabet er, at få fat i 

flere tilflyttere til vores område. 

Kan det bruges i forbindelse med vores hjemmeside? 

 

Strib Lokaludvalg havde ikke indvendinger herover. KR vil rette henvendelse til Estate 

mæglerne herom. 

 

5 Eventuelt: 

Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde den 25.11.2015 kl 19:00 Strib Bibliotek 

 


