
Strib Lokaludvalg 

Bestyrelsesmøde den 30. november 2016  

Referat 

Mødetid: Kl. 19.00   

Mødested: Strib Bibliotek  Til stede 

    
Bestyrelse: Karin Riishede KR Ja 

 Kevin Jönsson KJ Afbud 

 Lars Kaatmann LK Ja 

 Arne Grabow Johansen AGJ Ja 

 Søren E Jepsen SEJ Ja 

 Mette Buhl MB Ja 

Suppleant: Johannes Gregersen JG Ja 

 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af referat af den 14. september 2016 
Mødereferat af den 14. september 2016, blev godkendt uden bemærkninger. 

2 Branding af lokalområdet 
JG refererede fra det seneste møde i udvalget med bosætningskonsulent Anne Marie Klausen. 
Fakta ark over de enkelte lokalområder er endnu ikke tilgået ejendomsmæglerne. 
Kommunen ved Anne Marie Klausen afholder fælles orienteringsmøder for tilflyttere. 
Der var en opfordring til de enkelte Lokaludvalg, at tage bolden op med egne møder for 
tilflyttere. 
Næste møde i udvalget afholdes den 10. januar 2017 i Ejby. 

2 Forebyggende indsats Strib 
JG oplyste, at der er bestilt 5 skilte med ”Nabohjælp” til opsætning ved indfaldsvejene til Strib. 

3 Appen ”Vandring fra landsby til Landsby”  
KR oplyste, at turistchefen for Visit Middelfart, Annette Hellmund Werenskjold ønskede at blive 
kontaktet. 
LK vil anmode koordinater for Appen, Peter Wismer - Nørre Åby Lokaludvalg om at kontakte 
turistchefen. 

4 Indvielse af banestien 
KR orienterede om, at lokaludvalget er inviteret til at deltage ved indvielsen af Banestien, lørdag 
d. 10.12.2016 kl. 10.00. 

5 Stau-udvalget 
JG orienterede om et input vedrørende skovens brug og indretning der er sendt til Skov- og 
Landskabsingeniør Betinna Grønkjær-Petersen, Middelfart kommune. 
KR orienterede, at der er planlagt afholdelse af yderligere et borgermøde, næste møde vil blive 
afholdt i Middelfart. 

6 Strib i bevægelse 
KR refererede fra de seneste afholdte møder, det næste fælles møde med deltagelse af Strib 
Lokaludvalg afholdes d. 1.12.2016. 



Gruppen Strib i bevægelse afholder et borgermøde d. 18.01.2017, i den forbindelse har Strib 
Lokaludvalg et punkt på dagsordenen med et oplæg for en rekreativ anvendelse af Røjle mose. 
(Ansvarlig AGJ og MB) 
 
AGJ oplyste, at man har kontakt til en biolog ved kommunen, der er herfra givet tilsagn om, at 
der vil kunne etableres et ko græsser laug – deadline herfor er den 1.03.2017, hvorefter arealet 
står til rådighed for den hidtidige bruger, en råskitse over lokaludvalget tanker og ideer med 
mosen skal snarest færdiggøres og tilsendes biologen. 
 
MB orienterede om, at et konsulentfirma har tilbudt at afholde et uforpligtende møde med 
lokaludvalget. 
 
KR oplyste at, professor, Anders Busse Nielsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
evt. kan henvise til en kandidat der kan bistå lokaludvalget. 

6 Sti-planen 
KR orienterede om stiplanprojektet der snart kommer til vores område. 
Repræsentanter for Lokaludvalget, er inviteret til at deltage i et møde d. 6.12.2016, Østergade 
19, Nr. Aaby. 
JG har budt ind. 

7 Arbejdsgruppe der skal se på lokaludvalgenes fælles kommissorium 
AGJ der er formand for arbejdsgruppen præsenterede arbejdsgruppens foreløbige udkast der 
skal præsenteres på det kommende fælles dialogmøde med alle Lokaludvalg og Middelfart 
kommune den 17. januar 2017. i Nr. Aaby. 

8 Fælles møde for alle lokaludvalg i september 2016 
Dialogmødet er berammet til den 21. september 2016 kl 19.00, Strib lokaludvalg er værter. 

9 Eventuelt 
Næste møde afholdes den 4.01.2017, hvor råskitsen med ideoplæg for Røjle mose skal ligge klar 
til præsentation og godkendelse af lokaludvalget øvrige medlemmer. 

 

 


