Referat af årsmøde i Strib Lokaludvalg onsdag d. 3 april 2019
Til Dirigent valgtes Johannes Gregersen, til referent Mette Buhl.
Formand Lars Kaatmann fortalte i beretningen om lokaludvalgets aktiviteter.
Velkomstmøde for tilflyttere.
Dialogmøde med andre lokaludvalg og repræsentanter for kommunen.
Møde om steder hvor lokale borgere kan mødes.
Informationsmøde om persondataloven.
Møde om udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan for Strib.
Dialogmøde på Hyllehøjskolen
Møde i kommunen med Strib Bådklub og havnen.
Borgermøde på Strib Skole.

Foruden fem ordinære bestyrelsesmøder har der desuden været en række møder med
skolen om etablering af et skolespor – en rute på ca. fire km der går gennem mosen bl.a
og som alle vil kunne bruge. Medlemmer af udvalget har været aktive mhb på at udforme
ruten samt til at søge tilladelser fra diverse lodsejere. Kun accept fra kommunen mangler.

Strib Lokaludvalg har været fødselshjælpere til etablering af en vinterbadeklub, som blev
oprettet ved et møde d. 7 marts.
Strib Lokaludvalg har taget initiativ til at søge fonde til dels et omklædningsrum for badende ved Dæmningen, dels et madpakkehus ved boldbanen ned til mosen.

Der har været henvendelse fra borgere om dels gener med råger, dels manglende passage
langs kysten. Disse er videresendt til kommunen. Spørgsmål om egepur langs strandvejen
er mundet ud i en forsøgsperiode med en anden bevoksning.

Kommentarer til formandens beretning.
Svend Nielsen fra Lokalhistorisk Arkiv undrede sig over at lokaludvalget ikke havde gjort
mere for at blive orienterede om byggeprocessen, og han udtrykte bekymring for at arkivet
ikke ville få plads nok i det nye folkehus / bibliotek. Man havde sendt flere forespørgsler til
kommunen, men havde aldrig fået svar. Lars Kaatmann bad Svend Nielsen om at tilsende
ham forespørgslerne, så ville lokaludvalget rykke for at få en dialog med kommunen om
planerne.

Valg:
Lars Kaatmann, Johannes Gregersen, Mette Buhl genvalgtes og Dorthe Danielsen indtræder i bestyrelsen. Revisor blev Søren Jepsen. Forsamlingen godkendte at lokaludvalget finder dels suppleanter til bestyrelsen, dels revisorsuppleanter.
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