
Strib Lokaludvalg 

 

Bestyrelsesmøde den 23. september 2015 
 

 
Dagsorden 

 
Mødetid: Kl. 19.00   

Mødested: Strib Bibliotek   

   Tilstede 

Bestyrelse: Karin Riishede KR ja 

 Kevin Jönsson KJ nej 

 Lars Kaatmann LK ja 

 Arne Grabow Johansen AGJ ja 

 Jørgen Nymark JN ja 

    

Suppleant: Anders Bech Kristensen ABK nej 

    

    

    

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Mødereferatet fra den 19. august 2015, blev godkendt uden bemærkninger.  

2 Siden sidst: 

 

Evaluering af afholdt møde på Strib bibliotek den 2. september 2015:  

Introduktion og anvendelse af Strib lokaludvalgs hjemmeside. ”Strib.nu” 

Under mødet deltog repræsentanter fra nedenstående foreninger: 

Strib bibliotek,  

Trigeminus, 

Strib bådeklub og 

Strib Handels og Håndværkerforening 

Der var afbud fra Strib fodboldklub 

 

Strib lokaludvalg var repræsenteret ved AGJ og LK. 

Mødedeltagerne fik en kort redegørelse indenfor, hvilke rammer lokaludvalget 
virker, herunder orientering om de områder som udvalget har arbejdet med 
inden for det seneste års tid. 

 

Foreningerne blev orienteret om hjemmesidens muligheder for gratis, at 
profilere egen forening og Strib by.  

 

Konsulent Thomas Blomberg gav herefter deltagerne en introduktion og 
gennemgang af hjemmesidens opbygning mv. 

 

Status vedr. den videre registrering af foreninger med henblik på invitation 
til et nyt møde, evt. i november måned: 

Lokaludvalget arbejder videre at danne sig et overblik over foreninger i Strib. 

 

Er der regler/grænser for, hvad foreningerne må/kan bruge hjemmesiden 
til? 

 

KR ønskede en debat, hvorvidt lokaludvalget skal fastlægge en politik/praksis 
for foreningerne og evt. andres anvendelse af hjemmesiden, herunder 
kommerciel markedsføring mv.  



Strib Lokaludvalg 

Lokaludvalget var af den opfattelse, at der pt. ikke var behov for, at opsætte 
restriktioner eller lignende. 

 

Status vedrørende kontakt til Strib Handels og Håndværkerforening:  

AGJ oplyste, at der arbejdes videre med at etablere et samarbejde med 
Handels og Håndværkerforeningen – Velkomstposer til nye tilflyttere kan være 
et område som Handels og Håndværkerforeningen evt. kan byde ind på. 

 

Status vedrørende forbedring og profilering af Strib på Visit Middelfarts 
hjemmeside herunder turistbrochure: 

KR – der rettes henvendelse til en lokal fotograf med henblik på input til 
hjemmesiden, turistbrochure mv., herudover er punktet åbentstående.  

 

Status vedrørende arbejdet med Appén ”Vandring fra landsby til landsby”: 

LK – Appén er nu uploadet med en ny vandrerute ved Strib Nordstrand på ca. 
2,5 km – med udgangspunkt ved ”Norden Bro” 

 

JN –fremkom med forslag om etablering af en rute i Staurby Skov eller Røjle 
Mose, der vil blive arbejdet videre hermed. 

 

LK anførte, at gruppen der arbejder med forbedring og profilering af Strib, bør 
undersøge mulighederne for markedsføring af Appén, eksempelvis via en QR-
kode på Visit Middelfarts hjemmeside mv.  

 

Øget samarbejde med de andre lokaludvalg? 

Lokaludvalget skal have fokus på et øget samarbejde.  

 

Høring af ny køreplan pr. 13. december 2015: 

Lokaludvalget har modtaget udkast til ny køreplan den 21. september 2015, der 
kan fremkommes med bemærkninger til udkast til ny køreplan til og med den 5. 
oktober 2015. 

 

KR vil rette henvendelse til Strib Skole, hvorvidt de har bemærkninger til den 
nye køreplan. 

3 Kommende aktiviteter: 

Planlægning af nyt møde vedrørende hjemmesiden - med deltagelse af 
inviterede foreninger under ledelse af konsulent Thomas Blomberg. 

 

Det blev foreslået, at det næste møde afvikles i november måned 2015.  

Der blev stillet forslag om en geninvitation af Strib fodboldklub og Strib 
bådeklub endvidere blev foreslået en invitation af Strib 
svømmehal/motionscenter samt Strib Antenneforening og en 
lærerrepræsentant fra Strib Efterskole. 

4 Indkomne forslag: 

Næste bestyrelsesmøde den 21. oktober 2015 kl. 19:00, Strib Bibliotek: 

Det foreslås, at invitere Strib Handels og Håndværkerforening samt en 
repræsentant fra Strib efterskole til et formøde kl 18:30 

 
 

 
 


