
KONSTITUERINGSMØDE I STRIB LOKALUDVALG 

19. maj 2016 kl. 19.00 Strib Bibliotek 

Tilstede:  

Karin Riishede (KR) 

Kevin Jönsson (KJ) 

Lars Kaatmann (LK) 

Arne Grabow Johansen (AGJ) 

Mette Buhl (MB) 

Johannes Gregersen (JG) 

Søren Jepsen (SJ) 

 

DAGSORDEN: 

1. Konstituering 

2. Orientering om og drøftelse af igangværende projekter 

3. Prioritering og planlægning af fremtidige opgaver 

Ad 1) Efter en forudgående forespørgsel medlemmer af udvalget blev konstitueringen som følger: 

Formand Karin Riishede Valgperiode 1 år 

Næstformand Kevin Jônsson Valgperiode 1 år 

Sekretær Lars Kaatmann Valgperiode 1 år 

Bestyrelsesmedlem Arne Grabow Johansen Valgperiode 1 år 

Bestyrelsesmedlem Mette Buhl Valgperiode 2 år 

Suppleant Johannes Gregersen Valgperiode 1 år 

Kasserer/suppleant Søren Jepsen Valgperiode 1 år 

 

Ad 2) (KR) gennemgik udvalgets igangværende projekter, i den forbindelse var der mulighed for at stille uddybende 

spørgsmål. 

Ad 3) Bestyrelsen blev enige om en prioritering af nedenstående opgaver: 

 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. 

Lokaludvalget har et stærkt ønske om, at der etableres nogle trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger ved 

byens indfaldsveje til sikring af fodgængere og bløde trafikanter, i den forbindelse vil udvalget udarbejde et 

oplæg til Middelfart kommune. 

Udvalget drøftede forskellige modeller, f.eks. flytning af byskiltene, etablering af fodgængerovergange, 

helleanlæg eller etablering af rundkørsel.  

(JG) påtog sig opgaven med at udarbejde et oplæg hertil.  

(JG) og KR) vil i den forbindelse søge at få støtte hertil fra grundejerforeninger mv. 

 Renovering af Strib bibliotek 

Det blev fremført, at biblioteket trænger til en gennemgribende renovering udvendig som indvendig. 

Vi befinder os nu i en helt anden situation end dengang biblioteket var truet af lukning – biblioteket nyder stor 

opbakning blandt borgerne i Strib og udlån er en kraftig vækst, lokalerne benyttes flittigt til foredrag og 

forskellige arrangementer, samtidig er lokalhistorisk arkiv for Strib-Røjleskov sogn lokaliseret i bygningen. 



Forskellige initiativer blev drøftet f.eks. at lade en energikonsulent gennemgå huset med henblik på en 

energirenovering – der blev endvidere påpeget manglende handicapvenlig indretning. 

(SJ) og (AGJ) vil arbejde videre med et oplæg. 

 Kodriverlaug 

(AGJ) redegjorde for tankerne omkring etablering af et kodriverlaug. 

Udvalget fandt ideen god og værd at arbejde videre med, (AGJ) og (MB) ansvarlig herfor. 

 

 App ”Vandring fra landsby til landsby”  

(JG) havde flere ideer til optegnelse af nye ruter, der arbejdes videre hermed, ansvarlig (JG) og (LK) 

Der er et stort behov for at formidle kendskabet til App, men først skal indholdet være i orden for at det kan 

blive en succes. 

 Strib lokaludvalgs hjemmeside 

Udvikling af hjemmesiden vil være en fortløbende indsats.  

(KR) vil i den forbindelse arbejde videre med tankerne omkring en ekstern webmaster. 

 

 Stavrby skov 

Udvalget imødeser Middelfart kommunes udspil til en åben dialog omkring anvendelsesmuligheder for 

området. 

 

 Eventuelt 

(KR) dato for næste fremsendes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


