Strib Lokaludvalg
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27.09.2017, Strib bibliotek
Deltagere:
Bestyrelse: Karin Riishede
Johannes Gregersen
Lars Kaatmann
Mette Buhl
Dorthe Thrane Jensen
Suppleanter Kevin Jönsson
Peter Sandager

Initialer
KR
JG
LK
MB
DTJ
KJ
PS

Til stede
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Dagsorden
1. Planlægning af velkomstmøde for tilflyttere – fredag den 27. oktober 2017
2. Planlægning af besøget borgmesteren, fredag den 13. oktober, kl. 14.30 og ca. 3 kvarter
frem.
3. Besvarelse af henvendelse fra Middelfart kommune angående egepur langs Strandvejen
– svar skal sendes inden den 2. oktober – JG og KR har deltaget i møde med
grundejerforeningerne og lyttet til deres holdning,
4. Trafikforanstaltninger – drøftelse af svaret fra Uffe Høybye
5. Nyt omkring ejendommen Strib bibliotek
6. Henvendelse fra ”strib i Bevægelse” angående samarbejde om etablering af et
”skolespor”
7. Opstart på planlægning af foreningsmødet den 8. november
8. Andre emner

1. Velkomstmøde den 27. oktober 2017, afholdes ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter.
Tidspunkt for mødet er fastsat til kl. 17.00.
Strib Fritids- og Aktivitetscenter yder forplejning i form af kaffe the og kage.
øl og vand vil kunne købes for 15,- kr. Lokaludvalget undersøger om der er mulighed for
køb af sandwich eller lignende.
Strib Badminton og Gymnastik vil evt. kunne varetage opgaven med underholdning af børn
under selve arrangementet.
Der laves en åben invitation for tilflyttere, denne bekendtgøres på Middelfart kommunes
hjemmeside/aktivitetskalender samt på facebookgruppen Strib Perlen og på lokaludvalgets
egen hjemmeside http://strib.nu/ og ved opslag på biblioteket i Strib og ved de handlende.

KR kontakter Sabine v/Middelfart kommune angående annoncering af arrangementet samt
tager kontakt til kommunens bosætningskonsulent Anne Marie Klausen vedrørende
deltagelse og indhentning af velkomstposer.
Der rettes samtidig en henvendelse til foreninger i Strib angående materiale til
velkomstposen.
KR vil endvidere rette henvendelse til nogle af de tilflyttere der deltog i det foregående
møde for tilflyttere, herunder om de har lyst til at deltage i mødet med udveksling af egne
erfaringer.
JG foreslog at der skal arrangeres en gåtur i Strib for tilflyttere, ”Kend din by” JG arbejder
videre hermed.
2. Besøg af borgmesteren
Besøget er åben for alle interesserede
Mødested er Strib Bibliotek – herefter har lokaludvalget ønsket, at fremvise Strib
Nordstrand, Tjærepletten, havnen og krydset ved brugsen.
3. Beplantning egepur lang Strandvejen. KR og JG har deltaget i et møde med
grundejerforeningerne og holdningen er, at egepuren skal bevares. Strib Lokaludvalg
sender høringssvar inden den 2. oktober 2017.
4. Trafikforanstaltninger
Strib Lokaludvalg har modtaget afslag fra Middelfart kommune ved Trafik og vejchef på
fremsat forslag til trafikforbedringer.
Forslag om flytning af byzoneskilt er afvist med at det kun må bruges på vejstrækninger
med tæt bymæssig bebyggelse, kommunen finder at hastigheden på 70 km er passende
når der henses til trafiksikkerhed og fremkommelighed. I 2018 skal der udarbejdes en
trafiksikkerhedsplan for Middelfart kommune. Ønsket om en lavere hastighed på
strækningen indgå og blive behandlet i denne plan.
Etablering af rundkørsel i krydset Strib Landevej/Ny Billeshavevej anses for
fysisk/økonomisk umuligt, Såfremt der skal ske trafikregulering vil et umiddelbart bud være
etablering af et lyskryds, forslag herom vil indgå i behandling af trafiksikkerhedsplanen i
2018.
Etablering af dobbeltrettet cykelsti på Strib Landevej fra Banestien til Ny Billeshavevej og
etablering af dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af Rudbæksmøllevej og et fortov i den
nordlige side af Rudbæksmøllevej.
Kommunens investeringer i stier er prioriteret i Stiplane for Middelfart kommune. De
foreslåede stier indgår ikke i de prioriterede projekter, en revision af skal ske i 2018, hvor
Lokaludvalgets forslag til stier vil indgå i arbejdet med revision af stiplanen.

5. Strib bibliotek
KR tager kontakt til det nedsatte ad hoc udvalg omkring renovering af Strib bibliotek.
Hvilke midler er afsat og hvorledes er køreplanen for renovering.
6. Etablering af skolespor
JG og LK indgår i samarbejdet med Strib i bevægelse om etablering af et skolespor
7. Planlægning af foreningsmødet d 8. november 2017
Det blev aftalt at mødet flyttes til den 1. november 2017

