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Referat fra foreningsmøde mellem Strib Lokaludvalg og indbudte 

foreninger i Strib onsdag den 17. maj 2017 kl. 1900 på Strib bibliotek. 

Deltagerliste: 

 

Forening Repræsentanter E-mail 

   

Strib Lokaludvalg Karin Riishede 
Johannes Gregersen 

striblokaludvalg@gmail.com 

Strib Lokaludvalg 
 – ad hoc udvalg 

Arne Johansen  
Søren Jepsen 
Arkitekt Jesper Henriksen 

grabowjohansen@hotmail.com 
sorenjepsen@stribnet.dk 
info@arkitektenstrib.dk 

Strib i bevægelse Jenny Holm Hansen + 1 jennyholmhansen@hotmail.com 

Motion i dagtimerne Lars Mørk lars@2607.dk 

GUF – foreningen god 
underholdende folkemusik 

Heine Kristensen kristensen.heine@gmail.com 

Strib Grundejer- og 
Antenneforening 

Jesper Laursen + 1 jl@avcenter.dk 

Strib Bådeklub Lasse Frausig lfr@toptryk.dk 

Bevar Strib Bibliotek Gunnar Jensen  
Asbjørn Kristensen 

gj.strib@gmail.com 
ab.kristensen32@gmail.com 

Strib Ro og Kajakklub 
Ældrecenter Rudbækshøj 

Peter Hvenegaard 
Dorthe Hvenegaard (måske) 

dogp.hvenegaard@stofanet.dk 

Venneforeningen  
Liv i Strib 

Jette Adolphsen 
Else-Marie Simonsen 

psykologja@gmail.com 

Aktivitetsudvalget ved 
Menighedsrådet 

Karen Margrethe Junge karenmjunge@gmail.com 

Spejderne – 1. Strib Gruppen Anne Schødt Andersen 
Lone Bagger Bendix 

anne@familiesiderne.dk 

Strib og Røjleskov Lokal-
historisk Arkiv 

Svend Ankjær Nielsen svendankjaer@gmail.com 

 

 

Dagsorden for mødet 

1. Kl. 1900 Velkomst ved Strib Lokaludvalg 

2. Kl. 1905 Kort præsentation af foreningerne og deres projekter 

3. Kl. 2000 Snak over bordet 

 Hvordan kan aftenens fremmødte foreninger bruge hinanden?  

 Kan vi skabe nogle synergier? 

4. Kl. 2100 Opsamling 

 Forslag til kommende foreningsmøder 2017 

mailto:grabowjohansen@hotmail.com
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5. Kl. 2130 Tak for i aften 

 

AD 1 – Velkomst Strib Lokaludvalg 

Formanden for Strib Lokaludvalg Karin Riishede startede mødet med at byde velkommen. 

Mødets formål er at lære hinanden at kende og derved medvirke til et større samarbejde mellem de 

forskellige foreninger i Strib. 

Målet er: 

 AT skabe et godt sted af leve og bo uanset alder. 

 AT få kendskab til hinandens aktiviteter. 

 AT samarbejde og bruge hinandens muligheder. 

Se Strib Lokaludvalg hjemmeside: www.strib.nu.dk 

 

AD 2 – Kort præsentation af foreningerne og deres projekter 

Strib Lokaludvalg – ad hoc udvalg renovering af Strib biblioteks bygninger  

Strib Lokaludvalg har i nogen tid arbejdet med forslag til renovering af Strib Biblioteks bygninger, 

hvor taget er utæt og 1. sal ligger ubenyttet hen. Dette arbejde er sket i samarbejde med arkitekt 

Jesper Henriksen, der frivilligt har stillet sig til rådighed. Jesper Henriksen fremviste de ideer til 

indretning af Strib biblioteks bygninger, som de er kommet frem til. 

Arbejdsgruppen fik de tilstedeværende foreningers tilsagn til at arbejde videre med ideerne, som 

skal præsenteres og forhandles med Middelfart kommune, som ejer bygningerne. 

 

Strib i Bevægelse 

De arbejder med at gøre uderummet omkring Strib skole til et aktivitetsområde for unge, ældre og 

familier i Strib, hvor de samarbejder med Strib skole om indretning at udeområdet til et alternativt 

læringsrum for skolens elever.  

 De har afholdt borgermøde sammen med Lokaludvalget.  

 De har afholdt halmarked på Strib skole. 

 De har skaffet 650 tusinde kroner og søger p.t. relevante fonde til formålet 

 De har en projektbeskrivelse på ca. 3 mill. Kr. 

 De har ofte brug for en hjælpende hånd til deres aktiviteter. 

Mail: stribibevaegelse@gmail.com. 

 

http://www.strib.nu.dk/
mailto:stribibevaegelse@gmail.com
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Motion i dagtimerne 

De arbejder med idræt og motion for alle i dagtimerne i samarbejde andre foreninger, 

Sundhedsafdelingen i Middelfart kommune og Strib Fritids- og Aktivitetscenter (SFA) 

De er frivillige, som har lavet et program med forskellige former for idræt, motion, socialt samvær 

og fællesspisning sidste tirsdag i måneden.  

Der har egen hjemmeside – www.motionid.dk – hvor deres aktiviteter kan læses.  

 

GUF – god underholdende folkemusik 

De er en forening, der i 30 år har arrangeret god underholdende folkemusik. 

De arrangerer:  

 Strib vintervisefestival på Strib skole, hvor der er 225 frivillige medhjælpere 

 8-10 enkeltkoncerter forskellige steder bl.a. på Kulturøen, Lillebælt værftet og Vestre skole. 

 En koncert på Vestre skole med Tørfisk i anledning af deres 30 års jubilæum, fordi Tørfisk 

spillede ved den første koncert.  

 De samarbejder med Tønder festivalen og Skagen festivalen.  

 De tilbyder et antal ny tilflyttere til kommune 1 års gratis medlemskab. 

Mail: jrahbek@stribnet.dk 

 

Strib- grundejer og antenneforening 

De leverer i samarbejde med STOFA TV og IT signaler til Strib i konkurrence med EVII tidligere 

Trefor. 

 

Strib Bådklub på Strib Havn 

 De arrangerer seniorsejlads, pigesejlads og fiskeri og motorklub 

 De arrangerer yoga i formiddagstimerne og kortspil for seniorer 

 De arbejder med et vinterbadeprojekt med sauna på havnegrunden i samarbejde med 

Middelfart kommune 

 De arbejder med cafe projekt i den gl. smedje bygning på Strib Havn i samarbejde med Liv i 

Strib gruppen. 

 De afvikler navigation skole om vinteren. 

 De arbejder med et havhaveprojekt, hvor der kan høster tang og muslinger 

Hjemmeside: www.stribhavn.dk 

 

http://www.motionid.dk/
mailto:jrahbek@stribnet.dk
http://www.stribhavn.dk/
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Bevar Strib Bibliotek 

De er en forening af frivillige, der ønsker at bevare Strib bibliotek i de nuværende lokaler – som 

ejes af Middelfart kommune. 

De frivillige passer Strib bibliotek – et bibliotek med fremgang. 

 De frivillige samarbejder med hovedbiblioteket på Kulturøen. 

 De arrangerer kulturelle arrangementer - foredrag, børnedyrskue, sangaftener, læseklub, 

strikkeklub, kortspil, fællesspisning, udflugter m.m.  

 De står for mødekalender for lån af bibliotekets lokaler til mødevirksomhed. 

Hjemmeside: www.middelfartbibliotek.dk/bibliotek/strib 

 

Strib Ro og Kajakklub - klubhus Strandvejen 265, Strib. 

 De arrangerer og stiller instruktører til rådighed til ro motion hovedsagelig for ældre, hvor 

1/3 dyrker roning på vandet, 1/3 havkajak og 1/3 ro spinning. 

 De var med som instruktører på Strib skole ved landsdækkende ro arrangement for 

skoleelever, hvor de bedste klasser kunne kvalificere sig til den endelige finale i Århus 

Hjemmeside: www.stribroogkajakklub.dk 

 

Ældrecentret Rudbækshøj 

 De samarbejder med personalet på Rudbækshøj på udsmykning med planter inde og 

frugttræer ude på Rudbækshøj. 

 De arbejder med planer om stiforbindelse fra Rudbækshøj til Stavrbyskov.  

 

Venneforeningen Liv i Strib  

 Det er en gruppe venner, der gerne vil skabe mere liv i Strib 

 De samarbejder med andre foreninger om at indrette en cafe i Den gl. Smedje på Strib Havn 

til en helårscafe, som et mødested. 

 

Aktivitetsudvalget ved Menighedsrådet 

 De arbejder med aktiviteter i Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat 

 De arrangerer kirkekoncerter, foredrag, kunst udstilling i sognegården, udflugter og spise 

sammen aftener.  

 De arrangerer kirkekor, babysalmesang, legestue, mini musical 

 Deres arrangementer kan findes på Facebook: Vejlby-Strib-Røjleskov kirker. 

http://www.middelfartbibliotek.dk/bibliotek/strib
http://www.stribroogkajakklub.dk/
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 De samarbejder med KFUM og FDF spejderne 

 

Spejderne – 1. Strib Gruppen 

 De arbejder med ca. 60 børn og har spejderhytte på Røjlemosevej. 

 De arbejder med udeaktiviteter og spejder liv med børn fra 6 år. 

 De deltager i naturens dag og Strib Gademarked  

  

Strib- Røjleskov Lokalhistoriske Arkiv  

 De har fået indrettet lokaler i biblioteksbygningen. 

 De indsamler, registrerer, bevarer og formidler lokalhistorist materiale i Strib. 

 De ligger inde med mange billeder, arkivalier og gl. aviser helt tilbage til 1894 

 De har fået indrettet 8 IT-arbejdspladser 

 De har mulighed for at undervise en skoleklasse i lokalhistorie i deres lokaler. 

 De opfordrer borgerne i Strib til at aflevere foto og historisk materiale til arkivet.  

Hjemmeside: www.striib.dk 

 

AD 3 – Snak hen over bordet 

Efter præsentationen af de forskellige foreninger var der debat hen over bordet, her var der 

uddybende spørgsmål og udveksling af mailadresser og telefonnumre.  

Følgende blev foreslået: 

 AT ny tilflyttere får udleveret en pose med lokale godter 

 AT foreninger leverer informationer og evt. materiale til posen 

 AT vi afvikler et velkomstmøde i klubhuset Strib Havn i samarbejde med 

bosætningskonsulent Anne Marie Klausen, Middelfart kommune – dato senere foreslået til 

torsdag den 15. juni 2017 kl. 17-19. 

   

AD 4 - Opsamling 

Mødets formål var: 

 AT foreningerne får kendskab til hinanden 

 AT få sat ansigter på og få kendskab til hinanden behov og muligheder 

 AT skabe synergieffekt ved at se samarbejdsmuligheder til gavn for egen forening og 

lokalsamfundet.  

 AT få afklaret samarbejdsmodel og mødebehov. 

http://www.striib.dk/
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Mødedeltagerne enige om: 

 AT Strib Lokaludvalg indkalder til foreningsmøde i november 

 AT Strib Lokaludvalg indkalder til borgermøde i hallen på Strib Skole i januar 2018, hvor 

foreningerne præsentere sig selv for Stribs borgere og for Stribs andre foreninger.  

 AT en oversigt over foreninger i Strib lægges ud på Strib Lokaludvalgs hjemmeside – 

www.strib.nu.dk – hver forening giver relevante oplysninger til Strib Lokaludvalg, således 

foreningslisten kan holdes ajour.  

 

 AD 5 – Tak for i aften 

Formand Karin Riishede takkede fore et godt møde og lovede Strib Lokaludvalg vil følge op med 

indkaldelse til: 

 Næste foreningsmøde i november 2017 

 Borgermøde i januar 2018  

 Møde hurtigt med ny tilflyttere i Strib. 

 

Referat ved 

Johannes Gregersen 

Næstformand Strib Lokaludvalg 

   

http://www.strib.nu.dk/

