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Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2015 
 

 
Dagsorden 

 
Mødetid: Kl. 19.00   

Mødested: Kåsvænget   

   Tilstede 

Bestyrelse: Karin Riishede KR ja 

 Kevin Jönsson KJ ja 

 Lars Kaatmann LK ja 

 Arne Grabow Johansen AGJ ja 

 Jørgen Nymark JN afbud 

    

Suppleant: Anders Bech Kristensen ABK ja 

    

    

    

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Sagsfremstilling: Mødereferat fra 21. oktober 2015 – se vedhæftet fil. 

Beslutning: referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

2 Siden sidst 

 

Status vedr. registrering af foreninger på hjemmesiden, herunder en evaluering af 
afholdt møde den 18. november 2015. 

 

Det afholdte møde blev evalueret og med undtagelse af en enkelt repræsentant, valgte 
alle de fremmødte foreninger, at lade sig registrere og oprette som brugere på Strib 
lokaludvalgs hjemmeside: http://strib.nu/ 

Formålet hermed er, at promovere de enkelte foreninger og samtidig profilere Strib som 
en aktiv by.  

 

Orientering fra det afholdte møde med Svend Aage Hansen, AGJ, LK og KR. 

KR gav en orientering fra mødet, herunder om hidtidige initiativer og visioner for Strib 
Handels- og Håndværkerforening. 

AGJ vil i den forbindelse undersøge ejerforholdene mv. ved Røjle mose.  

 

Status vedr. lokalplan 32.33,”Münstervej 42”  

Med baggrund i en borgerhenvendelse, har Strib lokaludvalg rettet en forespørgsel til, 
Middelfart kommune. KR redegjorde for svar modtaget den 24. november 2015, ved 
Jørgen Knudsen, Middelfart kommune.  

Kommunens svar blev taget til efterretning. 

 

Gennemgang af oversigten ”Status igangværende projekter” – se vedhæftet fil. 

AGJ anmodede om, at oversigten blev ajourført med et yderligere punkt ”Uhindret 
adgangsforhold til og langs stranden” AGJ vil i den forbindelse rette en henvendelse til 
Steffan Larsen. Entreprenørafdelingen – Middelfart kommune, med anmodning om et 
fælles møde og besigtigelse af manglende adgangsforhold, ligeledes ønskes der en 
drøftelse af kommunens hidtidige initiativer for bekæmpelse af rynket rose på Strib 
Nordstrand. 

  

http://strib.nu/


Strib Lokaludvalg 

3 Kommende aktiviteter 

 

Planlægning af det fremtidige arbejde med vores hjemmeside, kontakt til 
foreningerne m.m. 

Det blev besluttet, at fortsætte møderækken. KJ vil i den forbindelse kontakte 
Støtteforening - Forsamlingshuset. KR og LK vil forsøge at aftale et separat møde 
med Strib IF Fodbold. 

 

Prioritering af igangværende projekter og en konkretisering af disse. 

 

 Trafiksikkerhedsforanstaltninger – afventer – koordinereres med   
grundejerforeninger iflg. nærmere aftale. 

 Lokalplan 32.33 – sagen er afsluttet. 
 Høring stiplaner – afventer lokaludvalgets inddragelse  
 Strandprojektet – afventer indtil videre 

 Velkomstposer – afventer en respons fra Strib Handels- og 
Håndværkerforening. 

 Samarbejde med Strib Handels- og Håndværkerforening – nyetableret 

samarbejde – skal udvikles løbende 
 Ansøgning sponsorater – afventer en konkretisering og udarbejdelse af en 

konkret ansøgning – et ideoplæg skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde, 

(ansvarlig herfor alle)  
 Vandring fra Landsby til landsby – ideoplæg til nye ruter skal fremlægges på 

næste bestyrelsesmøde (ansvarlig herfor alle) 

 Fortegnelse over foreninger – igangværende/løbende proces 
 Visit Middelfart – forslag til forbedring og evt. korrektur af hjemmesiden –

ansvarlig KJ 

 Strib lokaludvalgs hjemmeside – billeder - invitation af fotograf – ansvarlig KR 
 Præsentations video – Ansvarlig KR    
 Adgangsforhold til og langs stranden – AGJ tager initiativ til et møde 

med entreprenørgården. 
 Nordstranden – ”Rynket Rose” – status og drøftelse af videre tiltag ved 

entreprenørgården - AGJ tager initiativ.  
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Indkomne forslag 
 

5 Eventuelt 
Dato for næste bestyrelsesmøde, den 13. januar 2016 kl 19.00, Strib bibliotek. 
(Dato ændres til d 20. januar 2016) 

  

 
 

 

 

 

 

 


