
Referat til mødet i  
Udviklingsrådet  
Torsdag, d. 8. september 2022, kl. 19 i Forsamlingshuset 
 

1. Konstituering 
 
Følgende medlemmer fra følgende foreninger. Det kan ændre sig, da ikke alle foreninger har haft 
bestyrelsesmøder endnu, hvor der er endeligt afgjort repræsentant i Udviklingsrådet. 

Forening Repræsentant i Udviklingsrådet 

Udviklingsrådet Mikael Kristensen 

Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue Stine Kjærgaard 

Støtteforening Solvejg Hansen 

Foredragsforening Birthe Juul 

Folkemindesamling Ole Madsen 

Forsamlingshus Henrik Mikkelsen 

Hyggeteket Maria Lundgaard 

Idrætsforening Lone Thode-Jessen 

Jagtforening Anders Nielsen 

Billardklubben Kjeld Kristensen 

Hjertestarterforening Niels Peter Ellegaard 

Forening Storm Sarah Bruntse 

Grundejerforening Niels Peter Ellegaard 

Antenneforening Niels Peter Ellegaard 

Menighedsrådet Mary Stage 

Andelstanken Niels Peter Ellegaard 

Bypark Niels Peter Ellegaard 

 
Udestående er en unge-repræsentant og en repræsentant for erhvervslivet. 
 
Valg af kasserer: Indtil der er en frivillig til posten, tager sig Mikael af det. NP, Ole Madsen og Mikael er 
underskriftsberettiget. 
 

2. Forretningsorden 
 
Mikael Kristensen, Anstina Krogh og Henrik Mikkelsen kommer til at arbejde med forretningsorden. 
 

3. Udviklingsrådets Økonomi 

Vi får et årligt tilskud 12.500 kr. fra Faaborg Midtfyn Kommune. Der ligger en aftale med Peter Jensen om at 
de løbende omkostninger (fx drikkevarer til møderne) afholdes af Peter Jensen.  

Udviklingsrådet har pt. 200.000 kr. på kontoen, deraf er 50.000 kr. øremærket til springvandet. Vi tager 
emnet omkring løbende omkostninger af springvandet på ét af de næste møder.  

Pengene er sat af til, at kunne opbygge end fonds. Vi udskyder drøftelsen af brug af penge til næste møde. 

  



4. Energi-arbejdsgruppe 
 

Der mødtes i juni en gruppe interesserede, som kiggede på de tidligere ideer om fjernvarme. Man blev enig 
om, at det var forældede. Man ville undersøge mere omkring solceller og jordvarme. Men der mødtes man 
nogle flere udfordringer i undersøgelsen af fælles solceller. Så lige nu kigger man lidt mere ind i 
energifællesskaber – i forbindelse med at producere og forbruge fælles strøm. Det virker utrolig 
kompliceret, men man vil gerne prøve og arbejde videre med det. I værste tilfælde lykkes det ikke.  
 
I første omgang vil skolen vil gerne se på, om de selv kan lave noget kun til skolen og så arbejde senere 
videre i energifællesskaber for at man ikke venter på juraen er klar, før der kan ske noget. For at undersøge 
nærmere skulle vi bruge eksperter til at hjælpe os med at kigge på, om det overhovedet kan betale sig for 
mig.  
 
Der er ikke planlagt konkrete næste skridt med dette emne.  
 

5. Hvordan kan vi som udviklingsråd/ by hjælpe Vores Købmand? 
 
Torsdag, d. 15. september kl. 20 indkalder Købmanden til et borgermøde, hvor der bliver drøftet 
muligheder/ en slagplan. Derefter tager Udviklingsrådet stilling til, om udviklingsrådet kan hjælpe 
Købmanden og i hvilken omfang.  
 
Tirsdag, d. 20. september mødes Udviklingsrådet og drøfter mulighederne for at hjælpe købmanden på 
baggrund af mødet torsdag og hvilke løsninger købmanden har.  
 
Der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe, der evt. kan forberede noget til mødet i Udviklingsrådet efter 
borgermødet hos Købmanden. Arbejdsgruppen består af Henrik Mikkelsen, Niels-Peter Ellegaard, Anne 
eller Kent Købmand, Kathrine, Peter Kjærgaard og Marion Linke eller Jesper Andreassen. 
 

6. Ugeavisen – Det der sker 
 
Vi har mulighed for at få præsenteret, hvordan vi kan få vores Events med i Ugeavisen og få lidt mere 
opmærksomhed rund omkring. Vi inviterer Maria Retoft fra Fyens Stiftstidende til næste 
udviklingsrådsmøde. Foreninger inviterer relevante medlemmer med, der kunne få gavn af at vide noget 
om det.  
 

7. Projekter i forbindelse med Udviklingsplanen 
 
Pilekrogen afventer, der er teknisk byggestop for almene boliger. Det forventes til at først ske efter 
folketingsvalget. (Lokale institutioner med fornyet energi) 
 
Skolegårdsprojekt godt i gang. (Lokale institutioner med fornyet energi) 
 
Mosegården – i gang. Vi afventer fondsdannelse og foreningsdannelse. Slå i gang pulje kan søges til noget, 
man gerne vil sætte i gang. (Stærke fællesskaber) 
 
Ungdomsklubben starter op på torsdag (Børn og Unge). 
 
Gunnars plads (Natur og Biodiversitet) – vi regner med at blive færdig i år, med driftsstart i foråret 2023.  
 
  



8. Bordet rundt  
 
Menighedsrådet: Kirken genåbner 9. oktober med gudstjeneste kl. 9. Torsdag, d. 22. september kl. 17 har 
kirken bruge for at hjælpe med at flytte tingene tilbage til kirke. VI mødes i Præstegården i Jordløse.  
 
Borgerbudget: Vi har mulighed for at få 25.000 til Haastrup. Der skal laves en arbejdsgruppe, som indsamler 
forslag til at bruge disse penge og sørger for at få forslagene godkendt og evt. organisere en afstemning. 
Arbejdsgruppen består af Niels-Peter Ellegaard, Marion Linke og Mikael Kristensen.  
 
22. september en stiftende generalforsamling omkring LAG-pulje for Faaborg, Svendborg og Nyborg. Først 
efter dette møde vil der kunne siges mere om mulighederne for at søge LAG-pulje.  
 
Julefrokost lørdag, d. 26. november i Forsamlingshuset.  
 

9. Evt. og næste møde 
 
Torsdag, d. 24. november kl. 19.  
 
Kan Udkigsposten lægge de gamle numre op? Måske.  
 
 
 
 
 
 
 
Åbent punkt fra sidste og forrige møde (bliver ikke drøftet denne gang): 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. 
 


