
Referat stormøde 
Fredag, d. 17. juni 2022, kl. 19.30 
 

1. Præsentation Udviklingsråd 

Udviklingsrådet har fået nye vedtægter, som beskriver mere konkret formål af og medlemskab i 

Udviklingsrådet. Hver forening har automatisk en plads i Udviklingsrådet. Foreningerne kan udpege et 

medlem til udviklingsrådet samt en suppleant. Desuden udpeges af skolens elevråd en ungerepræsentant 

og suppleant. Også erhvervslivet har en plads. Når alle medlemmer er udpeget, offentliggøres det på 

haastrup-by.dk. Vedtægter kan findes ligeledes på haastrup-by.dk.  

Alle møder i Udviklingsrådet er åbne møder. Alle har lov til at deltage – der er blot behov for tilmelding pga. 

planlægning.  

2. Præsentation af Udviklingsplanen 

Udarbejdelse af udviklingsplanen for Haastrup er sket i forbindelse med et analyseprojekt i Faaborg-

Midtfyn Kommune. Selve projektet blev afsluttet i slutningen af 2021 og udviklingsplanen er nu overdraget 

til Udviklingsrådet, som aktiv arbejder videre med den, idet projekter og initiativer bliver knyttet til 

udviklingssporene. Det kan hjælpe os ifbm. Samarbejdet med Faaborg Midtfyn Kommune, da disse er 

understøttende i Udviklingsplanen.  

Der er udarbejdet 7 udviklingsspor for Haastrup, hvor der pt. Arbejdes aktivt med 4 af dem. 

Udviklingssporene kan ses på en plakat i kassen foran forsamlingshuset samt på haastrup-by.dk.  

Der er særlig drøftet værksted og have-ideer i forbindelse med Bymosegård. Da det dog ikke er kendt, hvor 

langt dette projekt er nået, ligger det fortsat i idefasen. 

3. Byfesten/ fejring årets landsby 

Sæt kryds i kalenderen d. 9. juli til vores byfest/ fejring af ”Årets landsby 2020”. 20.000 kr. til festen 

kommer fra Årets Landsby, 20.000 kr. sætter idrætsforeningen ind. DTE har sponsoreret musikken og Hugo 

har sponsoreret 2 grise. Tak for det! Derfor kan det gøres til en pris på 75 kr. pr. person (både børn og 

voksne) for hele dagen. 

Invitationer med program er husstandsomdelt (for det meste). Invitationen kan også ses hos købmanden.  

HUSK eget service til aftensmaden. 

HUSK at der ikke må medbringes egne drikkevarer – det skal købes i baren, da det gerne må dække resten 

af udgifterne. Evt. overskud går til idrætsforening, da idrætsforeningen arbejder på, at få årlig byfest op at 

stå igen. 

Arrangørerne har bruge for frivillige ift. Borddækning, oprydning, kagebagning, barvagter osv. Nærmere 

informationer herom følger. Har man lyst til at hjælpe, må man gerne fortælle det til fx Anne Købmand. 

I tidsrum kl. 13-15 vil der arrangeres høvdingebold-turnering. Har man lyst til at være med eller stille et 

hold, vil der komme en liste op ved købmanden, hvor man skriver sig på. Turneringen kommer til at forgå 

på multibanen. 

http://haastrup-by.dk/
http://haastrup-by.dk/
http://haastrup-by.dk/


4. Evt. 

Evt. fjernvarmeanlæg i Haastrup: 

Niels Peter fortæller, at der skal laves en varmeplan til udgang af 2022. Kommunen kan ikke nå det. Derfor 

beder de om hjælp fra lokalsamfundene om at få udarbejdet et bud på, hvordan man kan arbejde med Co2-

reducerende varmekilder. Der er 3 muligheder: Varmepumper, Fjernvarme, Thermonet. 

Vi skal have dialog om fjernvarme i gang nu. Anstina og Michael Krogh har taget initiativ på det.  

VI kan ikke tage ansvar for kommunens plan, men vi kan støtte op omkring vores egen initiativ for at 

fremtidssikre vores landsby.  

Nogle har allerede skiftet til energiafhængige anlæg – kunne man finde sin egne energikilder? 

Det bliver et punkt til næste udviklingsrådsmødet – Anstina og Michael inviteres med.  

Status på projektet på Pilekrogen:  

Niels Peter informerer at der er byggestop pga. stigende priser. Der skal besluttes noget om rammebeløb i 

folketinget, hvilket forventes at ske efter sommerferien. 

Hjertestarterforening: 

Opfordring: flere medlemmer til hjertestarterforeningen. Kommer med i Udkigsposten. 

 


