
Strib Lokaludvalg 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. januar 2017  

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 Afbud 

 Mette Buhl MB Ja 

Suppleant: Johannes Gregersen JG Ja 

 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af referat af den 30. november 20161 
Mødereferat af den 30. november 2016, blev godkendt uden bemærkninger. 

2 Appen ”Vandring fra landsby til Landsby”  
LK, der er rettet henvendelse til koordinater Peter Wismar, ”Appen” understøtter pt. ikke nyere 
versioner af IOS, den fungerer dog korrekt til android telefoner. 
Peter Wismar har oplyst, at den nuværende App skal udskiftes med en anden, i den forbindelse 
deltager han i januar 2017 i en nedsat gruppe, med deltagelse af Middelfart kommune.  
Peter Wismar er orienteret om, at turistchefen har udvist interesse for Appen. 

3 Indvielse af banestien 
Repræsentanter for Strib Lokaludvalg har deltaget ifm. indvielsen af Banestien, lørdag d. 10. 
december 2016. 

4 Sti-planen 
JG, orienterede fra afholdt møde den 6.12.2016 med kommunen.  
På mødet blev der fra kommunens side fremført forskellige forslag til sikring af skoleveje mm.  
Mødet mundede ikke ud i konkrete beslutninger. 

5 Røjle mose – kogræsser-laug 
AGJ, der er modtaget detaljeret kortmateriale over mosen med optegning af det område som 
kommunen råder over. Materialet vil blive præsenteret ved Borgermødet ”Strib i bevægelse” 
den 18. januar 2017.  
Såfremt der er tilstrækkelig med forhåndsinteresserede, vil Strib Lokaludvalg herefter afholde et 
separat orienteringsmøde for interesserede borgere.  

6 Strib i bevægelse 
KR, forventningsafstemning til Borgermødet ”Strib i bevægelses” d. 18. januar 2017. 
Repræsentanter for Strib Lokaludvalg deltager efter afslutning dette møde, i et fælles 
koordinationsmøde ”Strib i Bevægelse” 

8 Fælles møde for alle lokaludvalg d. 24. januar 2017, Nr. Åby 
KR, foretager en samlet tilmelding, deltagerantal til formanden for Nr. Åby Lokaludvalg.  

9 Eventuelt 

 



 


