
MØDEREFERAT – Lokaludvalgsmøde 10 oktober 2018  
  
 

         Brenderup Lokaludvalg   -   Stationsvej 54   -   5464  Brenderup   -   mail@BrenderupFyn.dk 
 
 

Deltagere 

Pia Rasmussen, Kristian Lassen, Eskild Gormsen, Ulla Bækgaard (lokaludvalg) 

Niels-Anton Rasmussen (lokaludvalg) - fraværende  

Jens Peter (suppleant)  

Lisbeth Poulsen (suppleant) fraværende 

 

Siden sidst 

Kajakker skal gøres klar til sæson 2019. Ligger manglende dæksel hos Pia? Kristian har de købt de skruer, 

der mangler. Aftale opbevaring og udlejning med Isbutikken. 

 

Samlingssteder 

Et godt samlingssted: Brugerne har ejerskab, mulighed for opbevaring af effekter, varme, kaffe, socialt 

samvær. Vi undersøger muligheder hos: 

Kristian - Forsamlingshus 

Pia - Anna Trolle Skole 

Pia - Sognehuset 

Eskild - Dagcenteret 

Kristian - Troldehøjen + Skovhytte 

Pia - Gl. Posthus 

Kristian - Hallen 

Ulla - Spejderhytten 

Pia - Højskolen 

Ulla - Nøddeskallen 

Jens Peter - Realskolen 

Ulla – Munkegården 

 

Udviklingsarbejdet 

Klima – Grønne Brenderup 

Trafiksikkerhed  

Midtby (Frigodan-grunden) - boliger og pop-butikker i containere 
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Er disse grupper stadig en del af Lokaludvalget? Hvordan kan Lokaludvalget bidrage, følge med? Hvis der er 

penge involveret/kontakt til kommunen, bør det gå via Lokaludvalget. Pia deltager i næste møde og spørger 

i det forum om Lokaludvalgets rolle. Pia hører om hele Lokaludvalget kan deltage i næste stormøde i 

udviklingsgruppe. Agenda og mødereferater fra alle grupperne kunne fremover blive offentliggjort på 

www.BrenderupFyn.dk. Borgerrelevant information. 

Borgermøde 14. november 2018 angående ovennævnte punkter. Skal Lokaludvalget stå for arrangementet, 

bestille/betale lokale, invitere mv.? 

Kommunens indstilling til Udvikling: De 17 verdensmål skal tænkes med ind. Kommunen sender gerne en 

konsulent, der kan hjælpe i gang. 

Forskønnelsesudvalget er opløst. Brenderup Lokaludvalg kan lave sin egen liste: Oprensning af søen på 

Havrevænget. Fjernelse af hybenroser på Varbjerg strand. 

Ulla checker info i infotavlerne 

HC og Peter Huusom har lavet en demo model af flagholdere. Lygtepælene er af forskellige diametre. Når vi 

har talt antal op, sættes holderne i produktion.  

  

 

http://www.brenderupfyn.dk/

