
Strib Lokaludvalg 

Bestyrelsesmøde den 09. august 2016  

Referat 

Mødetid: Kl. 19.00   

Mødested: Strib Bibliotek  Til stede 

    
Bestyrelse: Karin Riishede KR Ja 

 Kevin Jönsson KJ Afbud 

 Lars Kaatmann LK Ja 

 Arne Grabow Johansen AGJ Ja 

 Søren E Jepsen SEJ Ja 

 Mette Buhl MB Ja 

Suppleant: Johannes Gregersen JG Afbud 

 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af referat af den 29. juni 2016 
Mødereferat af den 29. juni 2016, blev godkendt uden bemærkninger. 

2 Forslag til trafikforbedringer og forebyggende indsats Strib 
Lokaludvalget har modtaget et administrativt svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 
 
Trafiksikkerhed: Lokaludvalget kan ikke umiddelbart tiltræde Forvaltningens svar.  
Lokaludvalget vil derfor fremkomme med yderligere argumenter for de to fremsatte forslag til 
trafikforbedringer samt søge forslagene understøttet på anden vis. 
Forslagene vil herefter blive fremsendt direkte til formanden for teknisk udvalg. 
 
Forebyggende indsats Strib: Ansøgning om opsætning af nabohjælpskilte og skilte med teksten ” 
I Strib holder vi øje med hinanden” Forvaltningen har henvist til Kirsten Nielsen Rasmussen 
angående en konkret ansøgning.  

3 Projekt Strib borgerbetjente aktivitetshus 
Intet nyt at berette 

4 Branding af Strib 
KR, fremlagde et revideret forslag til informationsbrev til kommende husejere i Strib. Det 
reviderede informationsbrev blev godkendt uden yderligere bemærkninger og er videresendt til 
bosætningskonsulent Anne Marie Klausen til orientering og videreforanstaltning. 

5 Stau-udvalget 
KR, Strib lokaludvalg repræsenterer efter aftale med Ravko begge lokaludvalg i Stau-udvalget.  
Strib lokaludvalgs holdning til det fremtidige arbejde i Stau-udvalget er som udgangspunkt, at 
skoven skal være åben på lige fod for alle. 
Der er opstartsmøde i Stau-udvalget den 23. august 2016.   

6 Fælles møde for alle lokaludvalg i september 2016 
Datoen for det fælles dialog møde blev fastsat til den 21. september 2016, kl 19.00. Strib 
bibliotek.  
Strib lokaludvalg vil være vært ved kaffe og kage. 



Det blev foreslået et begrænset deltagerantal på 3 medlemmer pr. lokaludvalg, dog forventes 
alle medlemmer af Strib Lokaludvalg at deltage, da vi er værter ved arrangementet. 
Indbydelse med tilmelding til arrangementet vil snarest blive udsendt til de enkelte lokaludvalg. 
Forslag til dagsorden: 

 Bordet rundt 

 Appen vandring fra landsby til landsby 

 Videndeling vedrørende ansøgning fonde 

 Eventuelt  

7 Udvikling af Røjle mose 
Lokaludvalget har den 09. august 2016 besigtiget Røjle mose – bestyrelsen vil inden næste møde 
foretage en brainstorming for udnyttelse af arealet. 

8 Eventuelt 
Næste møde fastsat til d 14. september 2016 kl 19.00 Strib Bibliotek. 

 

 


