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Konstituering
Formand: Karin Riishede
Næstformand: Johannes Gregersen
Kasserer: Lars Kaatmann
Sekretær: Dorthe T. Jensen
Medlem: Mette Buhl
Orientering og drøftelse af igangværende projekter
MB – Møde med Rasmus Skars (Middelfart Kommune) vedr. Røjle Mose:
- Entreprenørgården sørger for at rydde krat i mosen, herunder på arealet ned mos Gl.
Slot + græsslåning omkring dyrehegn
- Der udsendes brev til lodsejere ved mosen vedr. ophobning af affald på mosearealet
- Ledhegn udskiftes
- Forslag vedr. shelters ved sportspladsen er forkastet
- Forslag fra Rasmus: Dyrehegn ved sportsplads rykkes, således at besøgende kan komme
tættere på dyrerne. Evt. kombineret med picnic muligheder
- Der må ikke anlægges nye stier i mosen
Kystsikring
Det blev vedtaget, at lokaludvalget sender høringsforslag til kommuneplanen. Det er et stigende
problem, at private lodsejere foretager privat/egen kystsikring, som samtidig bliver en hindring
for de borgere, som ønsker at gå langs stranden – som er offentligt rum.
Tovholder: KR
Brug evt. også dette som argument ifm. Stiprojekt.
Stiprojekt
MB har afhold møde med turistchef Anette Werenskiold. Konklusionen var, at der var styr på
stiprojektet.
Der er ej heller kommentarer ift. Vibeke Nørby mail herom.
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Planlægning ift. Fremtidige opgaver
Dialogmøde 8. maj
JG og DTJ deltager. JG har ansvar for 5 min. Præsentation om udvalgets arbejde på mødet. JG og
KR holder briefing herom d. 4/5.
Naturens Dag
Det er et ønske fra Kommunen, at der udvikles lokale udgaver af Naturens Dag hen over året, så
det ikke kun er denne ene (nationale) dag, hvor naturen er i fokus.
Tilbagemeldingen til dette er, at lokaludvalget vil arbejde på en lokal løsning. KR orienterer
Vibeke Nørby.
Foreningsmøde 17/5
Deltagelse skal være fra foreninger, frivillige og interessegrupper.
Formålet er at skabe interaktion mellem foreninger og interessenter.
Emner
- Netværk og samarbejde foreningerne imellem
- Aktiviteter
o Sammenhæng/overlap
o Behov for samling af aktiviteter på lokaludvalgets hjemmeside? Eller anden
kanal? Kultunaut?
- Hvordan formidles byens kultur-, natur- og andre tilbud?
- Lokalt sammenhold – hvordan får vi borgerne til at kende hinanden?
- Hvad ønskes af lokaludvalget?
- Præsentation af de enkelte foreninger
- Idégenerering til lokal Naturens Dag
Der afholdes bestyrelsesmøde igen d. 10. maj kl. 19:00 på Strib Bibliotek, med fokus på
foreningsmødets form.
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