
Referat for Udviklingsråds- 
møde  
Onsdag, d. 16-03-2022 
 

Deltagere 
Talsperson:  Mikael Kristensen  
Folkemindesamling:  Ole Madsen  
Hjertestarterforening:  Niels-Peter  
Grundejerforening:  Niels-Peter 
Antenneforening: Niels-Peter 
Byparken:  Niels-Peter 
Flag Lau : Henrik Hof’n 
Forening Storm: Sara  
Menighedsrådet: Mary  
Hyggeteket:  Anne  
Støtteforening: Marion  
 
Gæster: 
Michaël – overdragelse af udviklingsplanen 
Paul (Ellegården) – Herreklub 
Katrine/ Lasse  
Willy 
John Møller 
Carina/ Tommy 
Eva (sammen om livet) 
Anette (sammen om livet) 
 

1. Nyt fra Foreningerne - orienteringspunkt 
Mikael: Bjerghammerstrand – løbende dialog omkring badning. Er ved jurister til tolkning. 
Mikael: Omkring grunde ved Grønvej (stig) – der er dialog, men ikke noget konkret. Bliver 
det mere konkret, vil alle relevante bliver inddraget.  
 
Ole (Folkemindesamling) – påtænker at flytte til Mosegården. Beredskabsstyrelsen 
kræver, at folkemindesamlingen flytter fra skolen pga. manglende udluftning. 
Folkemindesamlingen har været på skolen siden 1967. 
 
Niels-Peter på vegne af Peter Jensen (mail): ”DTE Byg har købt Mosegården og 
Folkemindesamlingen flytter ind i det meste af hovedbygningen. Derudover bliver der 
plads til dem, som vil arbejde med øvrige aktiviteter. Vi arbejder på at overdrage det hele 
til en fond, så vi kan søge midler til udvikling af stedet og måske kan vi en dag få råd til 
stråtag på hele gården. DTE Byg sørger for alle driftomkostninger, men når vi er klar, 



håber vi at rigtig mange vil engagere sig og der er adgang for alle som vil være med. Og 
allerede nu er man velkommentil at gå ned og nyde omgivelserne.” 
 
Der er dannet en forening ”Mosegården”.  
 
Mary på vegne af Loppemarked: Loppen stopper, men opfordrer til at det køres videre. 
Der er med Mosegården mulighed for opbevaring af de ting, der skal sælges på 
Loppemarkedet.  
 
Michaël på vegne af Maria (Haastival): Lene Lut laver ikke mad til Haastival i år. Så hvis 
man kender nogle andre, der har lyst til at lave traditionel mad, må man gerne henvende 
sig til Maria Lundgaard. 
 
Niels-Peter: 50.000 kr. – byggetilladelse til springvand er nu givet. Der er penge til 
etablering og til drift. 
 
Anne: 9. juli er dato til byfest/ fejring af Årets Landsby 2020. Der kommer nærmere 
information 
 
Mary (menighedsrådet) – det tager længere tid end forventet med renovering af kirken, 
forventeligt august/ september. Der er fundet en ny altertavle, men mangler finansiering.  
 
Sara (Storm) – indvielse af salen forventes til Stormfolkefestival 
 

2. Nyt fra Fynsland – orienteringspunkt v. Niels-Peter 
Drøftelse af fjernvarme. Opfordring til at opstarte en gruppe til at undersøge og sætte i 
gang. Hvis man vil køre videre med det, danner man en fjernvarmeforening. Anstina er 
tovholder på at danne en gruppe.  
 

3. Status på ”Sammen om livet” - orienteringspunkt 
Punktet er udskudt til næste møde 
 

4. Vedtægter – beslutningspunkt  
Vedtægtsændringerne er vedtaget. Der er dog tilføjet, at der skal findes en model for at 
inkludere både erhvervslivet og de unge i Udviklingsrådet.  
 

5. Overdragelse af Udviklingsplansarbejdet - beslutningspunkt  
Udviklingsplanen overtages af Udviklingsrådet. 
Forankring af udviklingsplanen sker ved at udviklingsplanen bliver et fast punkt på 
dagsorden til møderne, samt at det indgår i runden ”Nyt fra foreningerne” vedr. de enkelte 
foreningers projekter, der er del af udviklingsplanen. 
 



Der er desuden drøftet, at lokalplan skal være et punkt på én af de næste 
udviklingsrådsmøder, hvor der skal snakkes om, hvad en lokalplan har af betydning for 
Haastrup – både fordele og ulemper. Efterfølgende skal dette drøftes på et stormøde, hvor 
kommunen inviteres med også. 
 

6. Valg af kasserer – beslutningspunkt 
Punktet er udsat til næste møde. 
 

Eventuelt 
Næste møde: Onsdag, d. 1. juni kl. 19.30 – forventeligt i forsamlingshuset. Mødet 
annonceres igen som åbent møde med fri deltagelse, dog tilmelding. 
 
Næste stormøde: Forventes at afholdes fredag, d. 17. juni inkl. en fællesspisning. Det skal 
dog først afklares endegyldigt. 
 
Der er drøftet mulighederne for at modtage ukrainske flygtninge i Haastrup. Der bliver 
lavet opslag i Udkigsposten om konkrete opfordringer, da de først skal aftales med en 
potentiel koordinator.  


