
Brenderup bymøde 6. november 2019 

Brenderup Bymøde 2019 indledes med at formanden for Lokaludvalget, Arne Urskov, byder 

velkommen og gennemgår dagens dagsorden. 

Første punkt er byens nye hjemmeside www.brenderupfyn.dk som Dorte Søfeldt fra ”Best of 

online” gennemgår indholdet på hjemmesiden. Dorte oplyser at siden ca har 100 besøgende om 

dagen. Hjemmesiden er finansieret med tilskud fra El-fonden og vedligehold fremover skal gerne 

ske af erhverslivet som køber annoncer til siden. 

Brenderup får en Pop-op by som Britt Holmegaard har været primus motor på. Der er indkøbt tre 

hytter som er placeret på Faktas P-plads. De 2 første er allerede udlejet og starter 29. november 

og løber foreløbig december ud. Hytterne skulle vi selv samle, placere og male -igen. Britt havde 

lavet et opslag på Facebook og havde håbet at blot 5-6 personer dukkede op til at samle hytter. 

Der kom 16 personer og de arbejdede dagen igennem fra 10.00-19.00. Vores Dagli’Brugs havde 

sponsoreret pølser og brød og Fakta drikkevarer og chokolade.  

”Sol over Brenderup” har længe været et spændende projekt i byen som borgerne er stolte af og 

som kommunen har profileret flere gange. Peter Huusom gennemgik kort historikken for 

projektet. Brenderup vil være en grønnere by og med gode sjæle i byen, kan byens borgere og 

andre interesserede ny købe folkeaktier til kr. 10.000.- . Det er DIFKO som forestår salget af disse 

og den forventede afkast er 4 -7%. Solcelleparken skal placeres i Nr. Aaby og pt. Arbejdes der på at 

OK Energi køber strømmen. I skrivende stund, er det købt aktier for 1 mill. 

Frigodan-grunden er det punkt som de fleste fremmødte ventede på. I 2017  efter et meget 

velbesøgt bymøde, blev det besluttet at byen gerne ville have luft omkring Brugsen og Fakta på 

Stationsvej. Der blev der brain-stormet i byen for at få skabt en bymidte hvor borgerne kunne 

mødes og Frigodan-grunden blev nævnt som en mulighed. Kommunen har kendt til og deltaget i 

møder og været vidende om projektet helt fra den spæde start. Herudover har der været dialog 

mellem ejer af grunden og de borgerne som nedsatte sig som udvalg for at realisere ”byens 

drøm”. Brenderup har gentagne gange bedt kommunen om at købe noget af grunden fra ejer 

Skjøde-Knudsen.  I 2013 blev de gamle Frogodan-bygninger revet ned og der blev udarbejdet en ny 

lokalplan. Denne lokalplan tilgodeser Skjøde-Knudsens ønsker og ikke byens.  Der blev i planen 

givet plads til Fakta og boliger helt til fortorvskant. Kommunen oplyste dengang, at de ikke har 5 

mill. Til køb af grunden. Men det ligger fast at grunden ikke vil koste kr. 5 mill nærmere kr. 1,2 mill. 

Det lader desværre til at byggeriet snart starter og det er Brenderup kede af, da det slet ikke 

involverer de ønsker som byen har. Skjøde-Knudsens planer ligner til forveksling dem som 

Lillebæltsgruppen i sin tid ville bygge og som Brenderup forkastede med overvældende flertal ved 

bymødet for 2  år siden. Siden sidste bymøde, har Brenderup arbejdet for muligheden for et 

bytorv -dette i samarbejde med kommunen helt fra start.  

Det vigtige nu er, hvordan vi får kommunen til at købe jorden til byen og at det haster, men John 

Kruse oplyser at byen ikke har penge til dette projekt. El-Fonden blev nævnt, og en repræsentant 

nævner, at dette er urealistisk da vedtægterne er meget præcise omkring ansøgningsfrister. Jakob 
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Kloch er ikke sikker på, at kommunen kan lægge pres på Skjøde-Knudsen ikke starter med at bygge 

der, hvor Brenderup gerne vil have et bytorv. 

Middelfart kommune har desuden fra starten været meget tilfredse med borgernes involvering i 

vores by og ofte rost os for det.  Vores initiativer såsom ”Sol over Brenderup” har de ved flere 

lejligheder nævnt til presse omkring gode lokale initiativer. Derfor undrer det os at vi ikke er mere 

værdsatte når vi virkelig har brug for hjælp. Dette ses og nævnes også i lyset af, at vi ser at der 

bygges gevaldigt i de øvrige lokalområder. Det var en tydelig fornemmelse i salen, at byens 

borgere føler sig kørt ud på et sidespor af kommunen, især fordi kommunen har kendt til byens 

ønsker hele tiden. 

Trafiksikkerheden bliver også bedre i Brenderup – der kommer flere bump og der tales om at der 

skal lys i byen, og vi gerne vil have 50 km skiltet flyttet således hastigheden holdes nede i byen. 

Ved Anna Trolle skole har en gruppe forældre taget initiativ til en ny legeplads. Dette er der 

kommet et godt samerbejde  i stand mellem Middelfart kommune, Just Human og Kompan. Det er 

dog et meget dyrt projekt så det kommer til at foregå i etaper. Men det bliver en legeplads som 

hele byen -ung-som ældre kan benytte og få glæde af. 

Afslutningsvis kom Louise Secher som er ansat i projektet ”Bæredygtigt Lokalsamfund”. Det er et 

projekt som har til formål at involvere lokalsamfundet i forskellige initiativer for dermed at få 

”mere gang i byen”.  

Herefter takke Arne Urskov for en god aften og mødet sluttede. 

 

 

 


