Strib Lokaludvalg
Referatdato: 25. juni 2017
Mødedato: 14. juni 2017 kl. 19:00
Mødested: Strib Bibliotek
Referent: Dorthe Thrane Jensen

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelse:

Suppleanter:

Indkaldte deltagere
Karin Riishede
Johannes Gregersen
Lars Kaatmann
Mette Buhl
Dorthe Thrane Jensen
Kevin Jönsson
Peter Sandager

Initialer
KR
JG
LK
MB
DTJ
KJ
PS

Til stede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Dagsorden
1. Planlægning af møde for tilflyttere d. 15. juni 2017
2. Opfølgning på div.
3. Eventuelt

Møde for tilflyttere
Der er tilmeldt 40 personer til mødet, heraf 12 børn. Aftenens forløb blev aftalt som
1. KR, Bådeklubben og Anne Marie Klausen byder velkommen.
2. Bordet rundt hos de fremmødte – hvorfor har de valgt Strib? Hvad har de af interesser?
3. Grillen tændes – Strib Slagteren leverer smagsprøver af diverse pølser, og SuperBrugsen
har sponsoreret pølser og brød.
4. Strib Bådeklub er værter, og sætter udstyr frem til børnene, så de kan fange krabber. Der
vil også være mulighed for en bådtur.
Vi håber på PR omtale fra TV2 Fyn og Melfar Posten.
Der skal arrangeres et nyt tilflyttermøde i uge 41 + i foråret 2018.
Vi skal endvidere huske at tage tilflyttermødet op ift. Foreningsmøde – har de mærket en effekt?

Opfølgning
1. Vi skal afvikle bestyrelsesmøde inden lokaludvalget i Ejby afholder fælles lokaludvalgsmøde ”lyt til
stemmerne på landet” ift. Kommende kommunevalg d. 23. august 2017. Input til lokal
præsentation om ønsker for fremtiden skal være Ejby i hænde inden d. 14. august.
2. Trafiksikkerhed
a. Rundkørsel ved Ny Billeshavevej er afvist for 2. gang. Rundkørslen er dog et blivende ønske,
som bør tages op i lokaludvalget igen senere.
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b. Tung trafik mod Strib er et issue for de handlende. Besværlig omkørsel, da broen på Strib
Landevej ikke kan bære den tunge trafik. Der er ved broen sat skilt op ift. Antal tons. Kan
broen mon forstærkes?
3. Rammer for lokaludvalgene. KR har deltaget i møde herom med kommunen og de øvrige
lokaludvalg. Hovedpunkterne var
a. Formuleringerne skal være bløde, så lokaludvalgene (med trængt økonomi) ikke hænges op
på must-haves.
b. Input ift udfordringer med www-løsning skal sendes til Sabine (DTJ).
c. Drifttilskud hæves til kr. 6.000,-/årligt. Kommunen opfordrer til at søge LAG MANK midler,
men KR pointerer, at Strib ikke har denne mulighed, da byen ligger i byzone. Det giver en
udfordring ift. At søge midler til potentielle udviklingsprojekter.
4. Mulighed for at søge pulje til lokalruter. Lokaludvalget + klubber kan søge for at bedre
vandre/cykelmuligheder i lokalområdet. Lokaludvalget har drøftet muligheden for at få bedre
faciliteter ved Dæmningen + på sportspladsen. Ønsket er bl.a. borde/bænke og opholdsareal på
området.

Eventuelt
Mette rykker Rasmus fra kommunen ift. Græsslåning i mosen, specifikt ved hegn omkring køerne.
Næste bestyrelsesmøde er d. 9. august 2017, hvor der skal drøftes




Puljemidler
Trafik
Møde i Ejby

KR indkalder bestyrelsen.
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