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Orientering om Staurby Skov
Finansiering vedr. det tidligere vandværk: Af den samlede finansiering på kr. 4,4 mio. søger lokaludvalgene
om kr. 1 mio. ved Realdania. Den resterende del finansieres via andre fonde og Middelfart Kommune.

Fællesmøde i Ejby
Oplægget til mødet vil indeholde emnerne
1. Strandret – hvad gør vi?
2. Konkurrent eller konkollega
a. Hvordan styrker vi samarbejdet ml. lokaludvalgene, kommunen og forvaltningen?
b. Guidet tur i hele kommunen for tilflyttere
i. Input fra hvert lokaludvalg
3. Hvad kan vi gøre for vores kommune, og hvad kan de hjælpe os med?
a. Én kontaktperson
b. To årlige møder frem for ét
c. Brugerdreven innovation ift. f.eks. Staurby Skov – Godt gået!
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Tilflyttermøde
Vi gentager succesen fra i foråret, og arrangerer et nyt event for tilflyttere i uge 41. Karin kontakter Frank
Faksø fra Lillebælt Sport & Kultur ift. brug af Aktivitetscenteret (alternativt, Svømmehallen) som mødested.
Vi vil gerne, at de til Aktivitetscenteret knyttede sportsforeninger, kommer med et oplæg til tilflytterne,
med det formål at skabe grundlag for indmeldinger fra de nye borgere.

Foreningsmøde
Vi gentager succesen, og arrangerer et nyt foreningsmøde d. 8. november 2017 kl. 19:00 på Strib Bibliotek.
Indhold cleares senere.

Trafikale udfordringer
Der blev på mødet nævnt flere udfordringer, dels kendte problemstillinger, og inspiration fra Facebook
gruppen Strib – Perlen ved Lillebælt. Herunder







Manglende fortov på Rudbæksmøllevej
o Tung trafik, som ikke må køre af Strib Landevej
o Strækningen benyttes af skolebørn
Stort ønske om vedligeholdelse af fodgængerfelter
Ønske om cykelsti på Strib Landevej
Byskilt ønskes flyttet til det skarpe sving på Strib Landevej
Rundkørsel ved Brugsen er afvist, men vores vurdering er, at behovet lever
o Ønske om trafikmåling
o Hvis nogen af os er i nærheden, så tag billeder af morgentrafikudfordringerne, herunder kø
på Ny Billeshavevej

Johannes laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Nordstranden
Vi skal have rykket kommunen for rydning af hypen.
Der er tilsyneladende observeret olieklumper på stranden. Kan vi skaffe en prøve af det, så kan vi kontakte
beredskabet for nærmere undersøgelse.

Orientering om Strib Bibliotek
Arne og Søren fra ad hoc udvalget har haft møde med Morten Weiss og Allan Buhl.
Der er stor opbakning til projektet fra foreningslivet. Der er modtaget kvittering fra kommunen, og
projektet vil blive taget op til drøftelse på kommende budgetmøde.

Dialogmøde – lokalruter
Strib Skole ønsker skolesti til Røjle. Strib Lokaludvalg yder støtte ift. hjælp om at søge om brugsret hvis stien
evt. skal gå gennem private lodsejere.

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 29. september kl. 19:00 på Strib Bibliotek.

Side 2 af 2

