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Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde:
Mødereferat fra den 19. maj 2016, blev godkendt uden bemærkninger.
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Forslag til trafikforbedringer og forebyggende indsats Strib
Johannes Gregersen præsenterede lokaludvalget for to forslag til sikring af de bløde trafikanter,
Forslagene indebærer etablering af en rundkørsel i krydset Strib Landevej og Ny Billeshave
samtidig foreslås en flytning af byskiltet ved indfaldsvejen Strib Landevej, begge forslag vil
medvirke til en hastighedsdæmpning på Strib Landevej.
Forslagene der er omkostningslette kan understøttes af Strib Lokaludvalg og vil med behørig
argumentation blive fremsendt til høring ved Middelfart kommune.
Lokaludvalget blev endvidere præsenteret for et præventivt forslag med opsætning af
nabohjælpskilte og skilt med ”I Strib holder vi øje (øje tegnet) med hinanden”. Skiltene skal
opsættes ved de 5 indfaldsveje til Strib.
Vi vil hermed signalere, at vi hjælper hinanden i Strib ved at holde øje. Vi accepterer ikke
indbrud og tyveri.
Vi gør derfor noget ved det og står sammen.
Strib Bugtens grundejerforening har i den forbindelse tilbudt at afholde udgifterne til
opsætning af skilte.
Lokaludvalget kan understøtte forslaget der vil blive fremsendt til kommunen for godkendelse
af opsætning skilte.
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Projekt Strib Borgerbetjente Aktivitetshus
Arne Johansen og Søren E Jepsen fremlagde over for udvalget en ansøgning stilet til
Økonomiudvalget, Middelfart kommune.
I ansøgningen lægges der op til, at Middelfart kommune i budgettet for 2017 afsætter de
nødvendige midler til bevarelse af bygningen beliggende Vestergade 16, Strib.




Nyt tag
Renovering af facade
Energirenovering af ejendommen.

Herudover ønskes en indretning af tagetagen for afholdelse af møder og
kulturarrangementer.
Det foreslås, at lokaludvalget og brugere af huset i samarbejde med Middelfart kommune
udarbejder planer for Projekt Strib Borgerbetjente Aktivitetshus.
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Branding af Strib
Repræsentanter for Strib lokaludvalg har deltaget i to møder i den nedsatte erfa-gruppe
bestående af repræsentanter for de øvrige lokaludvalg og Middelfart kommunes
bosætningskonsulent.
Lokaludvalget har i den forbindelse fremsendt input til en ny fælles brochure, der skal
promovere Middelfart kommune.
Der er endvidere udarbejdet et oplæg til et informationsbrev vedrørende lokalområdet der via
ejendomsmæglere kan udleveres til potentielle huskøbere i Strib.
Lokaludvalget var dog enige i, at dette informationsbrev kræver en yderligere finpudsning
inden vi evt. videredistribuerer dette til ejendomsmæglerne.
Karin Riishede retter henvendelse til kommunens bo-sætningskonsulent angående den videre
proces herunder deadlines.
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Hastighedsbegrænsning Staurbyskovvej
Karin Riishede refererede fra det afholdte møde med Middelfart kommune og interessenter
vedrørende trafikdæmpende foranstaltninger på Staurbyskovvej.
Det første afholdte møde har ikke udmøntet sig i konkrete tiltag, videredrøftelse vil pågå i det
nedsatte ”Stau-udvalg”, hvor lokaludvalget er repræsenteret.
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Eventuelt
Næste møde den 03.08.2016 kl 19.00 Strib bibliotek.
Det blev aftalt, at udvalgets medlemmer forinden det ordinære mødetidspunkt kl 19.00
mødes kl 16.30 ved Arne Grabow Johansen med henblik på en besigtigelse af Røjle
Mose, jf. det videre arbejde omkring forslag til etablering af et kodriver laug, samt
indlæggelse af nye ruter i appen ”vandring fra landsby til landsby”.
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