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Resumé 

Denne lokale udviklingsplan (LUP) for Strib som bæredygtigt lokalsamfund repræsenterer et 1,5 års 

arbejde i udviklingsgruppen, og mange stribonitter har bidraget engageret undervejs. 

For at give byrådspolitikere og stribonitter de bedste betingelser for at sætte sig ind i konklusioner og 

mellemregninger, har vi udarbejdet et relativt omfattende dokument til præsentation af LUP. 

Vi vil indledningsvist give et resumé af de mest centrale konklusioner, hvorefter læseren kan dykke 

ned i de forskellige delbeskrivelser. Her uddybes forslag til prioriterede indsatser, peges på ressourcer 

og barrierer for realiseringen af indsatserne. 

Udviklingsgruppen har haft til opgave at: 

”inddrage Stribonitterne i arbejdet, så planen bliver hele Stribs fælles plan. Udviklingsgruppen skal 
inddrage lokalsamfundet gennem møder, aktiviteter og arrangementer der sikrer, at både høj og lav, 
ung og gammel kommer i tale. Formålet er, at finde ud af hvilke temaer og indsatser, Strib ønsker at 
arbejde med. Indsatserne kan være nye ideer, eller det kan være projekter, som allerede kører.” 

LUP udgøres af 6 hovedtemaer, hvor det første omhandler processen, der har ført til prioritering af 5 

udviklingsområder for Strib som bæredygtigt lokalsamfund. 

Involvering af lokalsamfundet til samskabelse af bæredygtige løsninger 

Inddragelse af lokalsamfundets aktører har været et selvstændigt mål for arbejdet med LUP. Dette er 

lykkedes trods de mange udfordringer, som corona-situationen har medført. 

Der er gennemført to vellykkede borgermøder, flere webinarer og en lang række udviklingsmøder, 

hvilket har været visions- og retningsskabende for de konkrete forslag til udviklingsområder for Strib. 

Arbejdet har også været funderet i demografiske data og undersøgelse om ’det gode hverdagsliv i 
Middelfart Kommune’. 

Udviklingsgruppen mener, at der er et stærkt belæg for at betragte de fem udviklingsområder i denne 

LUP som værende solidt forankret i lokalsamfundets ønsker. Læs mere om processen og fundamentet 

for denne LUP i det indledende afsnit. 

Energikilder i Stribs huse 

Allerede inden offentliggørelsen af regeringens klimahandlingsplan i foråret 2020, blev der i LUP 

drøftet idéer om udfasning af naturgas som et vigtigt bidrag til den miljømæssige del af bæredygtighed 

og reduktion af drivhusgasser. 

Debatten har haft tre hovedspor: 

• Etablering af grøn fjernvarme til Strib 

• Energirigtige individuelle løsninger 

• Muligheden for fælles lokale løsninger med inspiration fra ’Sol over Brenderup’ og ’Føns 

Nærvarme’. 
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Økonomi, bæredygtighed og de logistiske aspekter ved omlægning af varmekilder har været centrale 

emner i debatten. Alle løsninger har fordele og ulemper, som er præsenteret i LUP (særligt med fokus 

på fjernvarme og varmepumper). 

Det tilkommer ikke udviklingsgruppen på borgernes vegne at anbefale, hvilken løsning der skal satses 

på. Set i lyset af det aktuelle projektforslag fra Middelfart Fjernvarme samt udmeldinger fra politisk 

side om udrulning af fjernvarme i Strib, finder vi det relevant i LUP at gøre opmærksom på en række 

spørgsmål, der ønskes belyst i denne proces. Der er i særlig grad behov for at få belyst, hvor 

bæredygtig denne løsning er miljømæssigt. 

Hver borger skal kunne træffe sit valg på bedst muligt oplyste grundlag, og der skal være ’et marked´ 

ved en stor anlægsinvestering i fjernvarme. Der har i de gennemførte drøftelser været en række 

tilkendegivelser om, at fjernvarme ikke på alle økonomiske og miljømæssige parametre er mest 

bæredygtige løsning. 

Vi anbefaler derfor tilbundsgående undersøgelser af konsekvenser og markedsgrundlag, før et 

eventuelt fjernvarmeprojekt udrulles. 

Visioner for Brændeskovsområdet 

Der foreligger en visionært tænkt situations- og udviklingsplan for Brændeskovsområdet, som har 

skabt stor interesse fra lokale foreninger og borgere. 

Visionen er at gøre arealet omkring Strib Fritids- og Aktivitetscenter til et attraktivt samlingssted med 

tilbud af idrætsaktiviteter og sociale tilbud til både stribonitter og kommunens øvrige borgere. 

Der foreligger forslag til investeringer som en overdækket arena med kunsttofbane, flytning af 

aktiviteter fra Strib (fx Stribklubben), klatrevæg, street sport og cykelhub med vaskestation samt en 

række tiltag til ændringer i hallen. Alt sammen med det formål at skabe et socialt samlingssted med 

attraktive faciliteter, der kan resultere i mange nye aktiviteter, også udefra kommende. Visioner og 

projektidéer præsenteres med præsentationsfilm og arkitekttegnet situationsplan. 

Der arbejdes med ekstern funding og kommunalt frasalg til boligformål til etablering af projektets 

første fase samt driften. Der har været positive drøftelser med naboer samt Lillebælt Sport og Kultur. 

Afgørende for at realisering visioner – eller dele heraf – er, at det sker i et nært samarbejde med 

Middelfart Kommune om investeringer og drift. 

Der er stor interesse for projektet, og vi anbefaler i udviklingsgruppen, at der gives fortsat politisk 

opmærksomhed til det. 

Fælles samlings- og spisesteder for mere fællesskab i Strib 

Der er stort behov for sociale samlingssteder i Strib. Ved de to gennemførte borgermøder har der med 

støtte fra frivillige og SuperBrugsen i Strib været fællesspisning efter møderne, hvilket har været et 

stort hit. 

I forlængelse af borgermødet på havnen gik en gruppe frivillige sammen om etablering af Stribs nye 

madfællesskab, hvor der etableres folkekøkken med fællesspisning. Der foreligger en køreklar plan, 

der kan iværksættes, når corona-situationen muliggør det. Spisningen er fuldt egenfinansieret. 
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Dette er et  glimrende eksempel  på,  hvordan  inddragelse af borgere suppleret  med støtte af lokale 

virksomheder kan føre til  tiltrængte frivillighedstiltag,  der understøtter ’den sociale bæredygtighed’  i  
lokalsamfundet.  

Visioner for havneområdet i Strib 

Havneområdet udgør en af de største attraktioner ved Strib, og der er mange idéer og holdninger til 

udvikling af havnemiljøet. Gennem dialog med interessenterne på havnen (ejere og foreninger) og 

gennemførelse af et borgermøde på havnen er lokaliseret en række interessante udviklings-

muligheder, der har stort potentiale for at skabe mere liv på havnen. 

Vi mener i udviklingsgruppen, at der i særlig grad er potentiale i idéer om at gøre dele af havneområdet 

til ’Byens Torv’ samt i etablering af søsportscenter på havnen. Der er imidlertid en del barrierer, da 

ejerforhold, økonomi og til dels også historikken gør realisering af større udviklingstiltag vanskelige. 

Der er gode tendenser med beslutning om nyt klubhus på havnen samt fornyede dialoger mellem 

interessenterne. 

Udviklingsgruppen anbefaler, at Middelfart Kommune går aktivt ind i et samarbejde med havnens 

ejere og foreninger om, hvordan mange gode intentioner kan bringes videre, herunder om der er 

behov for at træffe politiske valg ift ejerskab til havnen. Vi anbefaler, at der undersøges løsninger 

baseret på offentlige-private samarbejder/ejerskaber. 

Unges liv i Strib 

Mens stribonitter som helhed er glade for livet i Strib, er der en del indikationer på, at unge i Strib 

savner aktiviteter og sociale samlingssteder. 

I  arbejdet  med LUP  er  der i  samarbejde med Strib  Skole gennemført  workshops og  projekter,  der har 

fokuseret  på unges liv  i  Strib.  En  ny  skolesti  og  projektet  ’Vores bænk’  (sponsoreret  af Middelfart  
Sparekasse) har været  synlige aspekter ved  skolens engagement.  

De involverede unge har leveret flere gode idéer, bl.a. til udvikling af havneområdet. Arbejdet med at 

integrere unge i indsatsen har dog været besværliggjort af coronasituationen, og der foreligger planer 

om også fremover at involvere byens unge, fx ved visionerne for Brændeskovsområdet. 

Vi ser frem til at præsentere vores LUP for byrådet. 

Arbejdet i udviklingsgruppen har været spændende – og også forholdsvist besværligt med de 

begrænsninger, som coronakrisen medfører for afholdelse af involverende møder. 

Vi vil gerne rette en stor tak til borgere, foreningsbestyrelser og virksomheder i Strib, der har bidraget 

til drøftelser og mange gode input. En særlig tak til Strib Skole, Strib Bådehavn, SuperBrugsen og 

Middelfart Sparekasse for deres støtte til gennemførelse af arrangementerne. 

Vi vil også takke projektleder Louise Secher (og senere Vibeke Skøtt), styregruppedeltager Heiko Buch-

Illing, og repræsentanterne fra byrådet, Steffen Daugaard og Karin Riishede for deres store støtte og 

aktive deltagelse i arbejdet. 

Strib, januar 2021 

Udviklingsgruppen for Strib som bæredygtigt lokalsamfund 
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Indledning 

Strib som bæredygtigt lokalsamfund – hvorfor? 

I et opslag på facebook-gruppen ’Strib – Perlen ved Lillebælt’ kunne man i foråret 2020 læse dette 

gode spørgsmål: 

”Vil nogen fortælle mig, hvad der menes med Strib som bæredygtigt lokalsamfund?” 

Ét svar på spørgsmålet kunne findes på hjemmesiden: 

https://baeredygtigelokalsamfund.middelfart.dk/.

Her vil man kunne se, at indsatsen om bæredygtige lokalsamfund har til formål at: 

• skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund 

• styrke lokale fællesskaber 

• udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at leve, bo og arbejde 

• udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål 
• styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling 

Da Strib har været første ud af flere lokalsamfund i Middelfart Kommune, der er gået i gang med at 

lave en lokal udviklingsplan, har vi haft behov for selv at finde svar på, hvad vi forstår ved ’et 

bæredygtigt lokalsamfund.’ Denne forståelse af bæredygtighed er undervejs blevet tydeligere for os i 

processen: 

• Vi ønsker at engagere og mobilisere de mange gode borgere og foreninger i Strib i 
lokalsamfundets udvikling, og særligt på område hvor vi selv kan være aktører 

• Vi ønsker både at drøfte visioner for en langsigtet udvikling og inspirere til hurtig handling, 
hvor det er muligt 

• Vores fortolkning af begrebet bæredygtighed er bredt, det handler ikke alene om klima og 
FN’s verdensmål, men også om nærværende aspekter ved hverdagslivet i Strib, som optager 
lokalsamfundets borgere, foreninger og andre interessenter. 
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Ved bæredygtighed forstås sædvanligvis, at nuværende generationer får 

dækket sine behov og at kommende generationer samtidig har mulighed for 

at gøre det samme. 

Det har været vigtigt for udviklingsgruppen at have dette langsigtede perspektiv på bæredygtighed, 

samtidig med at indsatsen skal give synlige resultater i dagligdagen. En af måderne til at gøre dette 

har været at koble indsatsen til de mange igangværende indsatser som, borgere og foreninger allerede 

har etableret i Strib. Strib skal fortsat være i bevægelse – Strib i bevægelse er et af de frivillighedstiltag, 

der har haft positiv indvirkning på livet i Strib 

En  interviewundersøgelse i  2019  af ’Det  gode hverdagsliv  i  Middelfart  Kommunes lokalsamfund’  viste 

tydeligt,  at  stribonitter  oplever lokalsamfundet  som  godt  og  attraktivt  at  bo  i  på  langt  de  fleste  

parametre.  Dette underbyggede udviklingsgruppens antagelse om,  at  det  ikke er presserende og  store  

problemer,  som  skal d rive udviklingen i  Strib.  Det  er i  stedet  stærke forhåbninger til,  at  Strib  kan blive 

et  endnu  mere attraktivt  sted  at  bo  både  nu  og  i  fremtiden.  Mottoet  ’Imagine Strib’  har været  anvendt  
flere gange i  processen,  og  en af de  formulerede drømme har været,  at  Strib  skal  være et  fyrtårn  inden  

for bæredygtighed.  

Begrebet bæredygtighed forbindes ofte med FN’s 17 verdensmål, der kan deles op i tre hovedtemaer: 

• Bæredygtig økonomisk udvikling 

• Bæredygtig social udvikling 

• Bæredygtig miljømæssig udvikling. 

I udviklingsgruppens indledende arbejde var fokus mest på miljømæssig udvikling. Den nævnte 

undersøgelse viste imidlertid, at emnet bæredygtig social udvikling kunne have en vis appel i 

indsatsen. Mens Strib ligger helt i top på mange af undersøgelsens parametre, er oplevelsen af at være 

del af et fællesskab under gennemsnittet for kommunens lokalsamfund. 

Det er samtidig tankevækkende, at den demografiske fordeling viser stor nettotilflytning til Strib, men 

også at vi er det lokalsamfund i kommunen med markant flest borgere over 50 år og med det højeste 

alders-gennemsnit. Der er relativt få borgere under 35 år, og en forholdsvis stor fraflytning af unge 

mennesker. 

Udviklingsgruppen vurderer, at aktiviteter og fysiske rammer, som fremmer fællesskab i Strib, og det 

i særdeleshed for unge mennesker, må have stor prioritet i lokalsamfundets udvikling, for at 

udviklingen kan kaldes bæredygtig. 
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Strib som bæredygtigt lokalsamfund – hvordan? 

Udviklingsgruppens arbejde startede i foråret 2019 med et første møde på Billeshave Efterskole. Siden 

har mange møder i gruppen fundet sted, og deltagerkredsen ændret sig undervejs. Der har været en 

fast kerne af deltagere fra kommunens styregruppe samt fra lokalrådet og nogle af byens borgere. 

Siden er flere deltagere kommet til med interesse for enten hele og dele af indsatsen, mens andre er 

faldet fra. 

Der har været gennemført flere borgermøder, såvel fysisk som online. Dette har vækket manges 

interesse og givet medvind til udviklingsprocessen. Samtidig skal det nævnes, at ambitionen med at 

engagere og mobilisere stribonitter er blevet stærkt udfordret af corona-krisen. Mange tiltænkte tiltag 

har måtte ændre sig, bl.a. et stort anlagt borgermøde i april 2020, og mange møder har måtte 

gennemføres online, både i udviklingsgruppen og med interesserede borgere. Et motto i processen 

har været: 

”når plan A ikke holder, er det godt, der er 28 bogstaver i alfabetet”. 
Med et særskilt mål i indsatsen om at mobilisere borgere, foreninger og andre interessenter i Strib i 

lokalsamfundets udvikling, finder vi det formålstjenligt at skitsere, hvordan udviklingsplanen er blevet 

til. Dette opdrag fra byrådet i Middelfart Kommune har udgjort rammen for udviklingsgruppens 

arbejde: 

Udviklingsgruppen har to primære opgaver: 

1.  
  

gruppen skal arbejde med at få lavet en 5-årig lokal udviklingsplan (LUP) for Strib, og 

2. inddrage Stribonitterne i arbejdet, så planen bliver hele Stribs fælles plan 

Udviklingsgruppen skal inddrage lokalsamfundet gennem møder, aktiviteter og arrangementer der sikrer, 

at både høj og lav, ung og gammel kommer i tale. Formålet er, at finde ud af hvilke temaer og 

indsatser, Strib ønsker at arbejde med. Indsatserne kan være nye ideer, eller det kan være projekter, som 

allerede kører. Udviklingsgruppen hjælper med at prioritere i indsatserne og kortlægge ressourcer, og så 

skal der laves en plan for, hvor lang tid det vil tage at realisere indsatserne, hvilke der skal realiseres først, 

hvordan de skal realiseres, hvad der er af ressourcer mv. Undervejs nedsættes arbejdsgrupper, hvor det er 

muligt at arbejde i dybden med særlige temaer eller projekter. Det hele skal samles i en lokal udviklingsplan 

som lokalsamfund og byråd bakker op om. 

Fase 1 - Startfasen: april – november 2019 

Indledningsvist arbejdede udviklingsgruppen assisteret af projektleder Louise Secher med at 

indkredse, hvad vi forstod med bæredygtighed, hvad en lokal udviklingsplan (LUP) er for en størrelse, 

samt hvordan udviklingsgruppen skulle arbejde. 

De bærende principper for arbejdet blev formuleret, demografiske data og interviewundersøgelse 

blev bearbejdet, og på den baggrund blev udarbejdet en plan for at engagere stribonitterne, indsamle 

data og udarbejdelse af LUP. Denne plan har ændret sig en del gange. Hovedindholdet var oprindelig 

gennemførelse af to større borgermøder med efterfølgende etablering af projektgrupper. 

Udviklingsgruppen blev koblet på processer med kommunens politikere til debat om 

bæredygtighedsindsatsen og der blev gennemført debat med unge på Strib skole (7. og 8. klasser). 
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Fase 2 – Det første borgermøde: november 2019 – marts 2020 
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Den 17. november 2019 samledes 135 stribonitter til et vellykket borgermøde i hallen på Strib Skole. 

Med oplæg fra kommunens klimachef Morten Westergaard og projektleder Louise Secher blev de 

fremmødte introduceret til indsatsen med Strib som bæredygtigt lokalsamfund. 

Der blev  særligt  fokuseret  på 3  af FN’s verdensmål:  Livet  i  og  ved havet  + Klimaindsatsen + Sundhed 

og  Trivsel.  Udviklingsgruppen faciliterede en proces,  hvor alle deltagere på mødet  delte  sig  ind  på  et  

af de tre emner og  herefter drøftede:  

• Hvilke forhåbninger og drømme har vi til udvikling i Strib på lang sigt? 

• Hvilke forslag har vil til konkrete indsatser her og nu? 

Ud over god stemning, spændende drøftelser og en fin efterfølgende fællesspisning, gav mødet 

anledning til en lang række idéer og handlingsforslag, som blev grupperet i temaer som: ’vandet og 
havnen’ + samlingssteder og Strib Bibliotek + ’fællesskaber og frivillighed’ + ’fælles information og 
aktiviteter’ + ’fysiske rammer og infrastruktur’ + ’energi’ + ’madspild og drikkevarer’ + ’ transport’ + 

’andre klimaindsatser’ + ’sejlads’ + ’strandene’ + ’liv i havet’ + ’havnen: dens liv og infrastruktur’. 

Der kom med andre ord væsentligt flere input, end det ville være hensigtsmæssigt at arbejde videre 

med. På et opfølgningsmøde, hvor målet var at gruppere og prioritere de mange forslag, var 

udviklingsgruppen suppleret med flere deltagere fra borgermødet, så cirka 25 personer blev enige om 

at prioritere 5 indsatser i det efterfølgende arbejde med udviklingsplanen. 

Kriterierne var, hvor realiserbare indsatserne forekom at være, hvilke potentialer der var i at skabe 

mobilisering i lokalsamfundet, og hvordan de understøttede formålene med udviklingsindsatsen om 

Strib som bæredygtigt lokalsamfund. 
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Det kom der disse 5 prioriteter ud af, som siden har været en guide for udviklingsgruppens arbejde og 

denne udviklingsplan: 

• Varmekilder i Stribs huse 

• Fællesskaber, samlingssteder og fællesspisning 

• Unges liv i Strib 

• Visioner for havnen i Strib 

• Visioner for Brændeskovsområdet (som en række af idéer og forslag fra borgermødet pegede 
på) 

Emner som  blevet  sorteret  fra  var bl.a.  flere,  der omhandlede infrastruktur,  veje,  fortove o.l.  

Vurderingen var, at   uanset  hvor relevante disse emner måtte være,  hører de mere til  i  andre politiske  

fora.   

Den 11.marts om aftenen mødtes udviklingsgruppen for at lægge sidste hånd på planlægning og 

markedsføring af næste borgermøde den 20.april, hvor målet var at invitere interessenterne til at 

præsentere deres visioner og planer for 5 temaer, og efterfølgende lade de mange deltagere arbejde 

med dem. Ambitionen var, at mindst 300 skulle deltage, og at der efterfølgende vil blive organiseret 

projektgrupper. Samtidig skulle der være kick-off på nyt fællesspisningskoncept. 

Få minutter efter planlægningsmødets afslutning viste det sig, at sådan ville arbejdet ikke komme til 

at forløbe. 

Fase 3 - Udviklingsarbejde i en coronatid: marts – august 2020 

Efter en kort periode med indsatsen på stand-by blev arbejdet genoptaget i april med en række 

onlinemøder og flere revisioner af planen. Udviklingsgruppen delte de forskellige delprojekter mellem 

sig. 

I maj blev gennemført webinar for interesserede stribonitter med overskriften ’Varmekilder i Stribs 

huse’ med indlægsholdere fra Middelfart Fjernvarme, OK og de to lokale frivillighedstiltag 

kommunen: Føns Nærvarme og Sol over Brenderup. 

I juni afholdtes endnu et webinar, denne gang om ’Visioner for Brændeskov-området’, hvor film og 
visionære tanker for områdets udvikling blev præsenteret, med meget efterfølgende debat. 32 af 

deltagerne meldte sig til det videre arbejde. 

Begge af de gennemførte webinarer var velgennemførte, men samtidig prægede af ret lave deltagertal 

på 50-60. Det er ikke nemt at lokke folk til onlinedebat på gode forsommer-aftener. 

Der har  været  stor  interesse for  udvikling  af havneområdet  i  Strib,  og  den  20.  august  inviterede vi  til  

’mini-folkemøde’  i  et  telt  på  havnen,  hvor netop  dette  var hovedemnet.  Samtidig  blev  opstillet  stande,  
hvor deltagerne kunne orientere sig  i  muligheder for alternative varmekilde,  lige som  de andre  

delprojekter blev  præsenteret.  Arrangementet  blev  afrundet  med afprøvning  af konceptet  ”Vore  
madfællesskaber”.  
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Også denne gang spillede corona-situationen ind, idet de daværende corona-restriktioner alene 

muliggjorde at samle 100 personer. Det blev et vellykket møde, hvor interessenterne i havnens 

udvikling havde lejlighed til at præsentere deres bud på dette, samt indgå i dialog med de deltagende 

stribonitter. 

Med emnet ’ Unges liv i Strib’ har der været et løbende samarbejde med Strib Skole om aktiviteter, 

som kan indpasses i skolens undervisning. 

Fase 4 – Udarbejdelse af lokal udviklingsplan 

De mange gode bidrag, data, udviklingsforslag og konkrete bidrag til udvikling af Strib som bæredygtigt 

lokalsamfund er i udviklingsgruppen blevet omformet til denne LUP. Elementerne i planen er ligeledes 

blevet drøftet med en række af de berørte interessenter. 

Vi anser ikke planen som en færdig plan for den lokale udvikling i Strib over de kommende 5 år, men 

som et oplæg og guideline til fortsat debat og planlægning af et lokalsamfund i fortsat bevægelse. Vi 

er overbeviste om, at politikere og stribonitter med stor fordel kan arbejde videre med de fem 

indsatsområder. 

Med de vilkår vi i udviklingsgruppen har haft for at forsamle mennesker i det forløbne år, har vi måtte 

fravælge at udarbejde egentlige projektplaner med ressourceangivelser, budgetter, milepæle og 

konkrete aktiviteter. 
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Energikilder i Stribs huse 

Varmekilder i Stribs huse 

Bæredygtighed: 

Stribonitterne har nu en oplagt mulighed for at yde et bidrag til opfyldelsen af regeringens 

klimahandlingsplan med en 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. 

I Strib er der ca. 1750 husstande, hvor den primære varmekilde for nuværende er naturgas eller 

oliefyr. 

Ved et skifte her og nu til en varmepumpe eller fjernvarme, vil Strib kunne mindske den årlige CO2 

udledning med ca. 4.700.000 kg., samtidig vil den enkelte borger indenfor en relativ kort årrække 

kunne have tjent investeringen i en ny varmekilde hjem igen. 

Borgermøder: 

Tilbage i november 2019, afholdte udviklingsgruppen for et bæredygtigt lokalsamfund i Strib sit første 

borgerarrangement, et af temaerne på borgermødet var klimaindsatsen. 

De fremmødte borgere udviste en stor interesse for at gøre en indsats for klimaets skyld og der 

fremkom mange kreative forslag - et af forslagene var bla. et ønske om udrulning af fjernvarme til 

Strib. 

Arbejdsgruppen for bæredygtig byudvikling har valgt at arbejde videre med dette forslag, en udfasning 

af naturgassen vil på afgørende måde være med til, at Strib kan medvirke til en reducering af CO2 

udledningen og hermed en opfyldelse af klimahandlingsplanen. 

Interessen for en mere klimavenlig opvarmningskilde blev fulgt op med et webinar den 25. maj 2020, 

hvor det var muligt, at høre Middelfart kommunes synspunkter til en kommende varmekilde. 

Middelfart fjernvarme gav en orientering om mulighederne for en evt. udrulning af fjernvarme til Strib 

og OK amba orienterede om en løsning baseret på individuelle varmepumper, der var desuden et 

inspirationsindlæg fra Føns, hvordan beboerne her var gået sammen om at starte deres eget 

nærvarmeanlæg. 

Webinaret kan genses ved at tilgå Middelfart kommunes hjemmeside: 

https://baeredygtigelokalsamfund.middelfart.dk/Lokalsamfund/Strib/Borgerarrangementer

Den 20. august 2020 blev der afholdt et folkemøde på havnen i Strib, hvor Middelfart Fjernvarme og 

OK amba, var repræsenteret med en stand. 

Klimahandlingsplan: 

Den 22. juni 2020 præsenterede regeringen en klimaaftale, hvor der tilkendegives, at regeringen 

ønsker en grøn varmesektor. Olie og gas skal ud og erstattes af grøn fjernvarme eller af elektriske 

varmepumper. Regeringen vil sænke afgifterne på grøn strøm og hæve dem på sort varme. Der vil 

blive givet støtte til varmepumper og stillet krav om bæredygtighed ved brug af biomasse. 
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Tilskudspuljer: 

Den 30.10.2020, Opfølgende aftale ifm Klimaaftalen for energi og industri mv. 

Der er etableret 4 puljer med tilskud 

• Bygningspuljen, hvor der bla ydes tilskud til varmepumper 

• Skrotningspuljen, tilskud til varmepumper på abonnement. Tilskuddet tildeles 

virksomhederne, som udbyder abonnementsløsninger. 

• Fjernvarmepuljen, fast beløb til fjernvarmeselskabers konvertering - projekter med udrulning 

af fjernvarme i nye områder. 

• Afkoblingsordningen, pulje til dækning af afkoblingsgebyret på ca 8.000 kr fra gasnettet. 

Tilskud til energirenovering: 

Fra den 15. oktober 2020, blev der åbnet op for at søge om tilskud gennem Bygningspuljen til 

boligforbedringer der sparer energi og hermed understøtte en udfasning af olie og gasfyr. 

Der kan bla søges om tilskud til luft – til – væske varmepumper. 

Tilskud der kan opnås, spænder fra 22.000 kr. og op til 37.000 kr. alt afhængig af valg af 

energimærkning af varmepumpen og boligens størrelse. 

Den gennemsnitlige boligejer med et hus på 130m2 vil opnå et tilskud på 28.000 kr., hvilket er 

beregnet til at give en årlig besparelse på 7.800 kr/år. 

Tilsagn om tilskud skal bruges indenfor 2 år ellers bortfalder det. Så selvom man først installerer den 

nye varmepumpe til foråret, er det en god ide at søge og få tilsagn allerede i år. Tilskuddet til 

varmepumpe gives desuden kun, hvis bygningen ligger i et område, der ikke er udlagt eller planlagt 

til fjernvarme. 

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen 

Incitament til at udskifte et eksisterende oliefyr eller gasfyr: 

Fra den 1. januar 2021 bliver det dyrere at fyre med olie-og gasfyr. 

Som et led i udfasning af opvarmning med fossile brændsler er det besluttet at forhøje satsen for den 

rumvarmeafgift, der knytter sig hertil. 

Rumvarmeafgiften forhøjes fra 56,7 kr. pr gigajoule til 62,3 kr. pr gigajoule. Det er således en markant 

stigning, som boligejere med oliefyr eller gasfyr vil kunne mærke øjeblikkeligt ved årsskiftet. 

Samtidig sænkes elvarmeafgiften til 0,8 øre/kWh for husholdninger, et parcelhus der opvarmes med 

en varmepumpe, vil opnå en omtrentlig besparelse på 3.000 kr. årligt. 

https://danskvarme.dk/energitilskud-til-varmepumper-i-2020-2021-dette-er-hvad-vi-ved/ 
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Overvejelser om valg af varmepumpe 

Står du over for at skulle udskifte et gammelt oliefyr eller gasfyr, kan du overveje en luft til vand-

varmepumpe, hvis du ikke har tilstrækkeligt have areal til en jordvarmepumpe. Du kan spare op imod 

halvdelen af din varmeudgift. 

En luft til vand-varmepumpe kan ligesom en jordvarmepumpe anvendes til både rumopvarmning og 

varmt brugsvand. 

Den økonomiske fordel ved en luft til vand-varmepumpe er en smule mindre end ved et 

jordvarmeanlæg. Til gengæld kræver jordslangerne til en jordvarmepumpe, at du som udgangspunkt 

har dobbelt så mange kvadratmeter tilgængeligt have areal som det boligareal, der skal opvarmes. Så 

hvis du ikke har have nok eller ikke ønsker din have gravet op, er luft til vand-varmepumpen et godt 

alternativ. Selve investeringen er også mindre til en luft til vand-varmepumpe end til en 

jordvarmepumpe. 

Du kan spare penge på varmeregningen, hvis du udskifter det gamle fyr med en luft til vand-

varmepumpe. 

En luft til vand-varmepumpe er økonomisk særlig fordelagtig, hvis du har vand båren gulvvarme. Det 

skyldes, at det vand, der varmes op med en varmepumpe, har en lavere fremløbstemperatur end det 

fra et olie- eller gasfyr. At varmen i de enkelte rum fordeles via hele gulvfladen er, på grund af den 

lavere fremløbstemperatur, mere effektiv, end hvis rummene opvarmes via radiatorer. 

Varmepumper kræver, at boligen er velisoleret. Fremløbstemperaturen på det vand, som skal 

opvarme boligen, er ikke så høj som det fra et olie- eller gasfyr. Derfor skal huset være velisoleret for 

at kunne varme bygningen ordentligt op. Du kan også opleve, at antallet af radiatorer skal øges eller 

udskiftes til større udgaver, så der er et større areal til at afgive varme. Hvis boligens fordelingsanlæg 

er et et-strengs anlæg, er en luft til vand-varmepumpe måske ikke den rette løsning. 

Et et-strengs radiatoranlæg er, når der kun er ét varmerør, som løber igennem huset, og som forbinder 

både frem- og returløb fra den enkelte radiator. 

Varmepumper er drevet af strøm, men er din bolig registret som el opvarmet på BBR, kan du få en 

reduceret pris på elafgiften, på det forbrug der ligger over 4.000 kWh/år. 

Varmepumpen skal have strøm for at fungere, men en luft til vand-varmepumpe leverer typisk ca. 3-

4 kWh varme for hver kWh el, den forbruger. Derfor er varmepumpen økonomisk attraktiv. 

I meget kolde perioder (under -10 grader), eller hvis flere af husets beboere bruger meget varmt vand 

samtidig, kan det knibe med at holde temperaturen oppe. Derfor vil man for at sikre varmt vand ved 

spidsbelastninger normalt have en el patron monteret i varmtvandsbeholderen. 

Hvad koster en luft til vand-varmepumpe? 

Den samlede pris for en luft til vand-varmepumpe afhænger af boligens størrelse, og hvor godt den er 

isoleret. Det danner grundlag for varmepumpens størrelse og installationens omfang med feks. flere 

eller større radiatorer. Desuden kan der være ekstraudgifter hvis elinstallationen skal udvides. Du skal 

regne med et prisleje på 65.000-130.000 kr. 
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Hvilke fordele og ulemper er der ved en luft til vand-varmepumpe? 

Fordele 

• Minimal CO2 udledning 

• Ingen partikeludledning 

• Ingen miljøpåvirkning som følge af nedgravet infrastruktur 

• Reducerede varmeudgifter ved at skifte fra olie eller naturgas. 

• Slut med at tænke på olietank og oliefyr. 

• Du støtter den grønne omstilling – incitament til køb af el-bil 

• Høj driftssikkerhed. 

• Nem betjening. 

Ulemper 

• (Krav til placering) udedelen skal placeres med skyldig hensyntagen til naboer mv. 

• Krav til placering – æstetik omkring udseende 

Kilde: Bolius 

Overvejelser om valg af fjernvarme 

Kort om fjernvarme 

• I gennemsnit kostede fjernvarmen i 2019 kr. 12.859 kr. for et standardhus på 130 m2 og et 

forbrug på 18,1 MWh 

• I 2018 og 2019 blev henholdsvis 23.100 og 20.300 husstande tilkoblet til fjernvarme 

• 1.757.000 husstande var i 2019 koblet på fjernvarmen, det svarer til 65% af alle danske 

husstande 

• Fjernvarmen bruger i stigende grad vedvarende energikilder og biobrændsler, i dag er andelen 

61% 

• Størstedelen af fjernvarmeprisen går til varmeværkets indkøb af brændsler, kun 5% går til drift 

og administration 

• Der findes ca. 400 fjernvarmeforsyninger i DK og 60.000 km fjernvarmerør. 

Kilde: Dansk Fjernvarme 

Video Jeg overvejer fjernvarme 

https://www.fjernvarme.info/Forside.1018.aspx

Grøn varme 

https://www.danskfjernvarme.dk/viden/groen-varme/grøn-varme-til-500000-boliger
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Fordele 

• Nem opvarmning, hvor varmeproduktionen modtages på to ventiler inde i huset. 

• Miljørigtig opvarmning = mindre CO2 udledning og bedre miljø sammenlignet med 

naturgassen 

• Sikker forsyning med høj oppetid 

• Ingen støj fra anlægget 

• Kræver ikke meget plads (mere plads i bryggerset) 

• Minimal vedligeholdelse 

• Lang levetid 

Ulemper 

• Stor investering i infrastruktur, at udbrede fjernvarmen til Strib 

• Gener for borgerne i etableringsfasen - Hele byen skal graves op – herunder anlæggelse af en 

lang transmissionsledning fra Middelfart 

• Lang tidshorisont (fra opstart af projekt ca. 3 år inden hele Strib kan være forsynet med 

fjernvarme) 

• Lang tidshorisont ca. 3 år fra projektopstart - inden fjernvarmen vil kunne bidrage til Strib´s 

reducering af udledning CO2 

• Selve etableringsfasen med anlæg af ny infrastruktur vil særskilt udgøre en belastning for 

klimaet med CO2 

• Partikeludledning ved afbrænding af biomasse og affald 

• Beslutning om udrulning af fjernvarme til Strib, har den afledte konsekvens, at der ikke kan 

ydes tilskud til anskaffelse af en varmepumpe 

• Forblivelsespligt – etablering af fjernvarme i Strib har for den enkelte forbruger den 

konsekvens, at man er bundet af denne løsning fremover – manglende mulighed for at ændre 

varmekilde fremadrettet. 

• Usikkert prisniveau for varmen fremadrettet – baggrunden herfor er, skærpede krav til 

effektiviseringer og krav om en udfasning af biobrændsel og en reducering af import af affald 

til forbrænding 
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Middelfart fjernvarme – facts 

Middelfart fjernvarme er blandt de billigste leverandører af fjernvarme i Danmark. Den 

gennemsnitlige årlige varmeregning for et standardhus på 130m2 udgør 11.698 kr. med et forbrug på 

18,1 MWh. 

Kilde: Forsyningstilsynet (januar 2020) 

Hvor kommer varmen fra 

Varmeproduktion 

Biomasse Overskudsvarme Affaldsforbrænding Diverse 

62% af varmen hidrører fra afbrænding af biomasse, en samlet betegnelse for al biomasse, der kan 

bruges til energiproduktion, feks træ halm, biogas og organisk affald. 

9,5% af varmen hidrører fra affaldsforbrænding. 

Biomasse: 

Forskellen på afbrænding af biomasse og fossile brændsler er, at afbrænding af biomasse ikke 

bidrager til drivhuseffekten på langt sigt. Når biomasse afbrændes, er den mængde af CO2, der 

udledes, lig med den mængde CO2, planterne har forbrugt i sin levetid. 

https://www.sparenergien.dk/hvad-er-biomasse/

Der er dog delte meninger, om hvorvidt afbrænding af biomasse er CO2 neutral, se artikel fra 

Danmarks Naturfredningsforening 

https://www.dn.dk/energi/bioenergi/biomasse/

Med regeringens klimahandlingsplan, vil der fremover blive stillet krav om bæredygtighed ved brug af 

biomasse 
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Affaldsforbrænding: 

De danske forbrændingsanlæg har en overkapacitet på 15% og fylder derfor ovnene op med 

importeret affald, 10 % af det afbrændte affald bliver i dag importeret. 

https://ing.dk/artikel/20-ud-26-forbraendingsanlaeg-fylder-ovnene-med-importeret-affald-183473

Der er lagt til en begrænset import af udenlandsk affald. En klimaneutral affaldssektor i 2030, 

mindre forbrænding og import af affald, mere sortering og genanvendelse, vil alt andet betyde, at 

der fremadrettet skal findes et alternativ til affaldsforbrænding. 

Økonomi 

Varmepumper 

Etableringsudgifter: 

Anskaffelsesprisen for en varme pumpe, vil alt efter husets størrelse og isoleringsgrad udgøre et 

prisleje på 65- 130.000 kr. 

Der ydes hertil pt. et tilskud fra bygningspuljen, tilskuddet udgør gennemsnitlig 28.000 kr. for et 

standardhus på 130m2 

Driftsudgifter: 

En varmepumpe vil kunne reducere den årlige varmeudgift med op til 50%, og understøtte skiftet til 

el-biler, der skal alene betales en reduceret el-afgift, for det el-forbrug der overstiger 4.000 kwh om 

året. 

Fjernvarme 

Etableringsomkostninger: 

Der kan først siges noget eksakt om tilslutningsomkostningerne m.v., når Middelfart fjernvarme har 

præsenteret deres projektforslag for udrulning af fjernvarme til Strib. 

Det er planen, at projektforslaget skal foreligge primo 2021. Projektforslaget skal herefter først 

godkendes af Middelfart kommune. 

Varmeprisen: 

Den årlige varmeudgift for et standardhus på 130 m2 udgør for Middelfart fjernvarme ca. 11.698 kr. 

med et forbrug på 18,1 MWh. 

Varmeprisen for evt. kommende forbrugere i Strib kendes pt. ikke, prisen vil afhænge af flere ukendte 

faktorer. 

• Fjernvarmeprojekt i Strib kræver store investeringer. 

• Betales af Strib borgerne via tilslutningsbidrag og evt. via et anlægs- og etableringsbidrag. 

• MFj deltager i økonomi/finansiering, men skal have positiv selskabsøkonomi. 

• Høj tilslutning = billigere varme 

• Det kræver store investeringer at udbygge fjernvarmen. Jo flere der tilmelder sig, desto 

lavere bliver de faste omkostninger pr. forbruger/varmeprisen for fjernvarme -

• Tilskud fra fjernvarmepuljen – det er uvist i hvilket omfang Middelfart fjernvarme vil lade 

tilskuddet indvirke på etableringsomkostningerne for den enkelte forbruger. 
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Fremtidige usikkerhedsmomenter – regeringens klimahandlingsplan vil stille krav om kommende 

effektiviseringer – krav til bæredygtighed ved brug af biomasse og en reduktion af importen af affald 

til forbrænding, alt sammen forhold der kan påvirke varmeprisen fremadrettet eller medvirke til 

usikkerhed om den fremtidige varmepris . 

Projektforslag Middelfart fjernvarme 

Projektforslaget fra Middelfart fjernvarme udarbejdes af fjernvarmeselskabet på foranledning af 

Middelfart kommune – projektforslaget vil blive fremlagt til godkendelse primo 2021. 

Forinden byrådet evt. kan godkende projektforslaget, skal de energimæssige – samfundsøkonomiske 

og miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes. 

Byrådet skal vælge det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. 

Arbejdsgruppen for alternative varmekilder har overfor Middelfart kommune anmodet om, at 

nedenstående forhold bliver særskilt belyst i projektforslaget. 

• Hvad er CO2 udledningen under anlægsperioden (anlægsmaskiner, transport af grus, 

produktion og lægning af asfalt osv) 

• Hvad bliver varmetabet i den nye del af nettet? 

• 10 – 20 - 30-årig plan for CO2 udledning i TVIS området, opdelt per kraftværk 

• 10 – 20 - 30-årig plan for støvpartikel udledning i TVIS området, opdelt per kraftværk 

• Plan for reduktion af affaldsforbrænding 

• Angiv konsekvenser af en reduceret affaldsmængde som følge af øget recirkulering, skal 

affaldsimporten øges? Hvor skal affaldet fragtes fra? 

• Angiv plan for biomasse afbrænding. Hvilke biomasse skal afbrændes og hvor hentes 

biomassen fra. Hvordan sikres kontrollen af bæredygtighed på biomasseprodukterne til 

afbrænding? 

• Angivelse af tiltag per kraftværk for reduktion af støvpartikler 

• Angivelse - De gamle gasrør bør fjernes som en del af projektet, der hvor fjernvarmerør 

erstatter gasrør (det vil reducere risiko for forurening af grundvand/jord i fremtiden) Hvad 

vil det koste? 

• Forsyningstilsynet anbefaler i effektiviseringsanalyse, udgivet 24.april 2020, at der 

indføres indtægtsrammeregulering og effektiviseringskrav i fjernvarmesektoren. Hvordan 

vil dette påvirke kundernes pris og/eller produktionen i TVIS området? 

Arbejdsgruppen for alternative varmekilder i Strib har bestået af nedenstående 

• Kristine Bock 

• Frank Møller 

• Peben G Andersen 

• Lars Kaatmann 
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Visioner for Brændeskovsområdet 

Bæredygtig udvikling ved Brændeskovhallen i Strib 

Med udgangspunkt  i  det  vellykkede borgermøde på Strib  Skole den 17.  november 2019,  har vi  med 

yderligere afsæt  i  Middelfart  Kommunes plan  for ”Bæredygtige lokalsamfund”,  fulgt  indsatsens 

følgende hovedtemaer for at:  

• skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund 

• styrke lokale fællesskaber 

• udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at leve, bo og arbejde 

• udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål 
• styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling 

Vi har koncentreret vores indsats omkring Strib Fritids- og Aktivitetscenter (også kendt som 

Brændeskovshallen) i Strib samt de omkringliggende kommunale boldbaner. Området er i en 

spændende udvikling, hvor nye borgere flytter til, og hvor kommunens nuværende borgere i alle 

aldersgrupper efterspørger et større og bredere fritidsudbud. 

Som bilag til denne skrivelse, er der udarbejdet en film og en situationsplan. Materialet beskriver 

områdets samlede udviklingspotentiale. Nærværende skrivelse tager afsæt i en afgrænset 

projektperiode på 5 år og en defineret økonomi. 
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Vision: 

Vi vil gøre Middelfart til Danmarks mest attraktive kommune indenfor tilbud af idrætsaktiviteter og 

sociale tilbud til kommunes borgere. 

Dette skal lokalt i Strib ske ved at arbejde for udvikling af fleksible og tidssvarende lokale- og 

idrætsfaciliteter i og omkring Brændeskovhallen med henblik på at komplementere kommunes øvrige 

tilbud på området. Således at alle kommunens borgere - nuværende såvel som kommende – kan få 

tilgang til aktiviteter, som kan give væsentlig forbedret sundhed og livsglæde. 

Plan: 

Vi  vil  med afsæt  i  Middelfart  Kommunes plan  for ”Bæredygtige udvikling  af lokalsamfund”  udarbejde 

en 5  års plan,  der skal  være med til  at  tiltrække og  fastholde flere  nye brugere til  Brændeskovhallen,  

hvor der i  forvejen  er et  bredt  idrætsudbud  og  faste brugere.  Der er god  mulighed for at  videreudvikle 

området  og  dets faciliteter,  så det  løftes op  på et  niveau,  der vil  kunne tiltrække nye unge og  ældre 

idrætsudøvere samt  brugere i  øvrigt.  Der vil  også kunne skabes formidable rammer for større  

arrangementer,  elitesport  og  kulturliv,  som  vil  kunne markere Middelfart  kommune yderligere som  

en aktiv  kommune.    

Foto: Overdækket bane ved Ballerup Superarena 
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Forslag til konkrete tiltag: 

• Etablering af overdækket arena til sport, messer og kulturarrangementer. 

• Flytning af Stribklubben til nye faciliteter i Brændeskovhallen. 

• Etablering af indendørs klatrevæg. 

• Ændring af traditionel halindretning til lyst og moderne kultur- og idrætshus. 

• Ændring af traditionelle omklædningsrum til fleksible omklædningsstationer. 

• Mødested for unge til streetsport med intelligent aftenbelysning. 

• Cykelhub og teknikbane med vaskestation for MTB- og landevejscyklister. 

Hvad vi foreslår som 1. fase: 

• Etablering af en 5.000 m² overdækket og uopvarmet kunstgræsbane til 365 dages udendørs 

sport. 

• Etablering af udendørs 300 m² basketballbane med intelligent aftenbelysning. 

• Etablering af indendørs 175 m² klatrevæg. 

• Etablering af 200 m² indskudt dæk i kantine, visuel åbning til eksisterende klublokaler samt 

inddragelse af 3 omklædningsrum til fællesareal. 
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Alt på ét sted 

Der er en fantastisk mulighed for at samle idræt og udvalgte kommunale funktioner på ét sted i Strib. 

Ved at samle allerede eksisterende kræfter og faciliteter vil vi kunne skabe et stærkt, dynamisk og 

topmoderne centerområde, der vil kunne rumme mange flere sportsgrene og aktiviteter end i dag. 

Der vil kunne skabes et stærkt driftsgrundlag og sætte sundhed endnu højere på dagsordenen i 

Middelfart. Der vil kunne afholdes større stævner og arrangementer, der vil kunne markere Middelfart 

som en attraktiv og aktiv tilflytterkommune. 

Med de allerede planlagte udvidelser af boligområderne i Strib, er der en unik mulighed for at udvikle 

en aktiv bydel, hvor idræt kan tilbydes og udøves udendørs året rundt – uden at hele området skal 

oplyses og generes af kunstig belysning fra de eksisterende lysmaster. 

Med den planlagte ny vejføring til området, vil der kunne skabes et centralt beliggende idræts- og 

kulturcenter for hele regionen, hvor både bredde- og elitesport vil kunne udvikles. Et fælles fundament 

hvor borgere kan tilbydes et aktivt idrætsliv på tværs af generationer og stimuleres til nye 

fællesskaber. 

Idrætscentret, boligområdet og en ny vejføring vil i endnu højere grad kunne skabe en lokal 

forbindelse til Staurby Skov og oplandet omkring Strib og skabe en naturlig sammenhæng til 

Middelfarts øvrige lokalsamfund. 

Økonomi - forslag: 

Estimerede omkostninger (ekskl. moms) til etablering – 1. fase: 

• Overdækket arena: 15.000.000 

Kunststofbane og belysning: 3.000.000  

• Indendørs klatrevæg: 450.000 

• Udendørs basketballbane med lys 450.000 

• Indretning af hal.: 2.100.000 

• I alt 21.000.000 

Finansiering: 

Nedlæggelse af eksisterende lysmaster og 2 træningsbaner med kommunalt frasalg til boligformål. 

Flytning af Stribklubben (fase 2.) til Brændeskovhallen med kommunalt frasalg af jord. 

Ekstern funding. 
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Drift: 

Overdækket arena og klatrevæg driftes gennem LSOK. 

Udendørs streetbane driftes af Middelfart  Kommune.  

Bilag til materialet: 

Præsentationsfilm af projektet (tryk på linket) 
https://www.skyfish.com/sh/7cd2e5072b574623b62fa6ff7b92727eef808e87/3f6b0568/1852148/49325845

Situationsplan udarbejdet af KCR Arkitekter. 

Inspiration til materialet: 

Vejen Idrætscenter 

Holbæk Sportsby  

Vandel Klatreklub 

Ballerup  Superarena  

Hjertet i Ikast 

Jelling  Skaterpark  
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Fælles samlings- og spisesteder for mere fælleskab i Strib 

Stribs nye madfællesskab / folkekøkken 

- Opsummering af referatet fra vores første møde i styregruppen + info vi har undersøgt 

efterfølgende. 

Først og fremmest: 

Pga. corona-situationen tror vi hverken det er muligt eller forsvarligt, at afholde store 

fællesspisninger før medio 2021, forhåbentlig i løbet af foråret. Vi følger udviklingen og er klar, når vi 

må samles mange mennesker igen. 

Alt er drøftet ud fra, at corona-situationen er under kontrol. 

Hvordan vi ser en kommende fællesspisningsordning i Strib: 

Formålet med Stribs nye madfællesskab / folkekøkken: 

• At fremme fællesskabet i byen på tværs af aldre og interesser. 

• At skabe et dynamisk mødested/madsted, hvor nye og gamle stribonitter kan lære 
hinanden at kende. 

• At skabe et åndehul i en, for mange, travl hverdag. Her kan man bare komme, spise, 
snakke, hygge sig, og gå hjem igen. Ingen forpligtelser. Kun hygge og god mad! 

Værdierne bag: 

• Et folkekøkken for alle stribonitter! 

• God og inspirerende hverdagsmad med økologi, bæredygtighed og lokale råvarer i fokus. 

• Kom, spis, hyg dig! 

Overordnet om fællesspisning/folkekøkkenet i Strib: 

Vi vil skabe et dynamisk madsted, hvor man kan komme og gå som det passer ind i ens hverdag, 

selvfølgelig indenfor bestemte tidsrammer. Ligesom et folkekøkken. 

Baggrunden for dette er bl.a. praktiske årsager. Det er svært, rent logistisk, at få op mod 150 

mennesker til at gå ind ad den samme dør samtidig og hente mad samtidig. Det vil give kø, og dermed 

alligevel skabe ”uro” i den fælles madoplevelse. 

Derudover giver det også madholdet bedre muligheder, når ikke de skal have fx 150 kuverter klar 

samtidig. 

Vi talte også om den klassiske fællesspisning, hvor alle mødes og sætter sig til bords samtidig, men der 

var størst tilslutning til folkekøkken-modellen. 
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Folkekøkkenet i tal: 

• Vi forestiller os, at vi vil kunne samle op mod 150 stribonitter ved hver fællesspisning. 
o Vi talte dog om at have fx 50-70 billetter til salg de første gange, for at få en 

fornemmelse af hvor stor tilslutningen til projektet er. På den måde kan vi også prøve 

de fysiske rammer af. 

• Vi forestiller os, at der skal afholdes folkekøkken 1 gang om måneden. For at tilgodese folk 
med aftenarbejde, fritidsaktiviteter om aftenen osv. aftale vi, at folkekøkkenet ikke har en fast 
ugedag. Vi vil fastsætte datoer for 6 mdr. ad gangen, fx. med skiftende dage i første uge i hver 
måned. Dog kun mandag-torsdag. 

• Vi talte om muligheden for, på sigt, også at lave særarrangementer, fx en forårsfest, 

julefrokost el.lign. 

• Pris: Max 50 kr. pr. voksen. 25 pr. barn under 10 år. Børn under 2 år spiser gratis. Vi talte om, 
at et eventuelt overskud fx kan gå til at give gratis måltider til dem, der ikke har råd til at 
betale. Vi vil se tiden an, og hvis vi hører om nogen, der gerne vil spise med men ikke kan, rent 
økonomisk, kan vi tale om denne mulighed. 

• Dørene åbner kl. 17.00. Første seating er fra kl. 17.30. Anden seating er fra fx kl. 18.45. Vi 
lukker fx kl. 20.30. Derefter er der oprydning og nedpakning. 

Maden: 

• Vi vil servere et godt hverdagsmåltid med økologi, lokale råvarer og sæsonvarer i fokus. 
Bæredygtighed er vigtig for os! 

• Vi vil inspirere på madfronten og er ikke bange for at eksperimentere med råvarerne. 

• Madpyramiden er selvfølgelig udgangspunktet for sammensætningen af et måltid. 

• Et  måltid  kan  fx bestå af en ”hoveddel”  fx kød,  fisk,  eller en gryderet.  Dertil  vil  vi  servere  
kartofler/ris/mos/pasta el.lign.  og  fx 2  slags salater. E vt.  også brød,  hvis det  giver mening.   

• Der skal altid være et vegetarisk alternativ. Vi talte om, om vegetarer kan tilmelde sig, så vi 
har en idé om hvor mange vegetarer vi skal regne med. Det skal undersøges nærmere. 

• Vi kan desværre ikke tage højde for veganere, allergikere og laktoseintolerante (endnu). 

• kan de være velkomne til  at  tage deres  egen mad  med,  hvis man  fx er  en  familie,  hvoraf en  

ikke tåler laktose?  Kan disse personer deltage gratis?  Det  kan vi  snakke om  ved næste møde…  
• Der skal altid være kander med vand på bordene. Gratis, selvfølgelig. 

Stedet:  

Skolen. Vi er nået frem til, at skolen pt er vores bedste bud på lokation. Rigtig mange 

stribonitter kender skolen, fordi de har, eller har haft, børn der. Det vil forhåbentlig også lokke 

flere børnefamilier til folkekøkken, fordi mange børn er hjemmevante der. Der er skolekøkken 

med mange ovne og blus. Vi kan afholde folkekøkkenerne i fællesrummet i 

overbygningsafdelingen. Det er tæt på skolekøkkenet. 
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Alt det andet: 

• Folk skal selv have service med (tallerken, bestik, glas). ”Kom og se din nabos stel” blev nævnt 
som underoverskrift. Det vil lette oprydningsdelen gevaldigt og vil stille mindre krav til 
køkkenforholdene. Det vil også være hyggeligt at se borde med forskelligt service på. Vi tror 
på, at stribonitterne vil synes det er helt ok selv at skulle medbringe service. 

• Drikkevaresalget kan evt. ”udliciteres” til fx en skoleklasse/idrætshold/forening, der gerne vil 
tjene penge til et specifikt formål. Med den løsning vil vi gerne opfordre gæsterne til at købe 
deres øl/vand i baren. Hvis man insisterer på at have fx en flaske vin el.lign. med hjemmefra, 
kan vi evt. indføre proppris, hvis det bliver aktuelt. Det skal undersøges nærmere. 

o  Alternativt kan folk selv have drikkevarer med, udover vand, som står i kander på 

bordene. 

• Ved hvert folkekøkken skal vi have: (dette er et forslag fra Ane-Sofie) 
o  Et madhold, der står for: 

▪ Planlægningen af maden 
▪ Lave indkøbsliste til Brugsen 
▪ Madlavningen, evt. sammen med et par ekstra frivillige 
▪ Servering og opfyldning af maden på bordene/buffeten 

o  Et opdækningshold, der står for: 
▪ Opstilling af borde + stole/bænke 
▪ Oppyntning osv. Pynten behøves ikke at være overdådig. Syltetøjsglas med 

lidt fra vejkanten er oplagt om foråret/sommeren. 
▪ Evt. også markedsføring (opsætning af plakater rundt om i byens klubber, 

foreninger og institutioner, opslag på Facebook) 

• Vi vil, så vidt muligt, gerne have langborde, der inviterer til at sidde ved siden af andre end ens 
nærmeste. Vi kan opfordre til, at vi ”fylder op” fra en ende af, så der ikke opstår store huller 
mellem folk, men også så vi kommer til at sidde ved siden af nogen vi måske ikke kender i 
forvejen. 

• Oprydning. Vi talte om flere muligheder. At mad- og opdækningshold selv står for oprydning, 
var ingen interesserede i. Vi mener, at efter mange timer med madlavning og arrangering, er 
man træt og orker ikke mere. Vi hælder mere til at få en forening/skoleklasse/fodboldhold til 
at stå for det og tjene lidt penge til et specifikt formål. Vi skal dog være obs på, at der er 
voksne, der holder øje med dem, så rengøring bliver gjort ordentligt. Det skal undersøges 
nærmere, fx ved at kontakte skolen og høre, om de kender til klasser, der søger penge til fx 
en lejrtur el.lign. 

• Oprydningen kunne også være en del af tjansen for dem der sælger drikkevarer (som evt. også 
er en skoleklasse/forening el.lign.) De får al overskud, til gengæld skal de også rydde op. Det 
vil spare os for at skulle bruge ”madpengene” på oprydning. Dog skal vi kunne sikre 
oprydningsholdet et minimumbeløb således, at hvis de ikke sælger så mange drikkevarer, 
runder vi op til et aftalt beløb. Fx 1000 kr. Vi talte om, at 1000 kr. nok er et minimumbeløb for 
den tjans. Oprydningsdelen skal generelt undersøges nærmere. 

• Markedsføring. Brugsen kan skaffe banner og reklameskilte, som de kan hænge op på deres 
facader. Vi skal selvfølgelig også lave opslag på Facebook, men ofte drukner informationerne. 
Det vil derfor også være en god idé at hænge opslag op i fx daginstitutionerne, svømmehallen, 
klubberne, motionscentret, hallerne, slagteren, sognegården osv. Husk at spørge om lov først. 

• Billetsalget foregår i Super Brugsen. Fx 14 dage før. Dermed kan billetterne nå at blive solgt 
og madholdet vil kunne planlægge og nå at bestille varer hjem gennem Brugsen i god tid i 
forvejen. Skal der være et loft på hvor mange billetter man må bestille? Vi talte om, om man 
kun skal kunne bestille til sig selv og egen familie. 
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• Det kunne være rigtig smart med en online tilmeldingsløsning. Så vil man også kunne 

registrere sig som fx vegetar, så vi ved hvor mange vegetarer der skal laves mad til. Det skal 

undersøges. 

• Styregruppen, altså os, der er med i denne opstartsgruppe, står for at afvikle de(n) første 
gang(e). Senere vil lægge en plan for hvordan vi kan organisere os, således at det ikke er os 
alle, der skal afvikle folkekøkken hver gang. 

• Ved  det  seneste borgermøde på havnen i  august  ’20,  havde Lars Mørk (motion  i  dagtimerne) 

skaffet  hele 11  frivillige,  der meget  gerne ville hjælpe  med at  lave mad  og  dække bod  ved  

dette arrangement.  Dem  kan vi  hive fat  i,  da de med al  sandsynlighed gerne vil  hjælpe til  igen.   

Styregruppen for Stribs nye madfællesskab / folkekøkken: 

• Ane-Sofie Rasmussen - kontakt: 27291058 / anesofie.ras@gmail.com

• Rasmus Kolind Kronborg 

• Tina Madsen 

• Jan Knudsen 

• Jens Lindgaard 

• Mette Dam Jørgensen 

• Bent Juul 

• Jørgen Mosbæk 
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Visioner for havneområdet i Strib 

På de afholdte møder med borgere i Strib har det været tydeligt, at der er stor interesse for at 

debattere udvikling af havneområdet. Der er ofte blevet refereret til: 

• Vandet, strandene og havnen er det, som gør byen særlig attraktiv 

• Der er mange forhåbninger til, at havneområdet kan være byens vigtigste samlingssted – 
mange af de forslag, vi er stødt på i udviklingsgruppens arbejde, har relateret sig til 
havnemiljøet 

• Det nævnes ofte, at det hidtil har været vanskeligt at forene kræfterne i en samlet 
udviklingsindsats for havneområdet. 

Med den store interesse for havnens udvikling  har det  også været  naturligt,  at  dette udgør det  ene af  

fokusområderne i  LUP.  Konkret  har det  medført  en række dialoger med de væsentligste interessenter 

på havnen samt  gennemførelse af et  borgermøde på havnen den 20/8,  hvor hovedtemaet  var ’visioner 

for havneområdet’.   

Inden vi kommer til udviklingstemaer og forslag til konkrete indsatser, er det væsentligt at forholde 

sig til kontekst og rammevilkår for havnens udvikling. 

Ejerforhold på havneområdet 

Når vi omtaler ’havneområdet’, handler det dels om strandengene, hvor Strib Ro- og Kajakklub 

befinder sig samt arealet på selve havnen. Arealet ved strandengene er kommunalt ejet, og der findes 

en række fredningsbestemmelser, der sætter grænser for fx udvidelse af roklubbens lokaler. Der har 

været en del debat om, hvad arealet ved strandengene kan bruges til. 

Strib Bådehavn A.m.b.a. er, som navnet angiver, privatejet af andelshavere. Formålet med dette 

selskab er at varetage driften af havnens faciliteter samt varetage andelshavernes interesse i at kunne 

bruge havnen. Væsentlige beslutninger om havnens udvikling skal godkendes på selskabets 

generalforsamling. 

Disse ejerforhold udgør derfor et vigtigt rammevilkår for, hvad udviklingsgruppen og andre 

interessenter kan iværksætte af aktiviteter, investeringer og planer for udvikling af havnen. Det er 

ligeledes vigtigt at nævne, at finansiering af aktiviteter udgør en problemstilling i sig selv, da 

ejerforholdene kan gøre det vanskeligt at etablere finansiering til investeringer fra private fonde og 

Middelfart Kommune. 

Interessenter på havneområdet i Strib 

Mens Strib Bådehavn varetager driften af havnen, er det op til foreningerne, som anvender 

havneområdet, at tilbyde medlemmerne de aktiviteter, som er med til at skabe liv på havnen. 

Strib Bådeklub tilbyder en række aktiviteter som sejlerskole, kapsejlads, pigesejlads, bridge m.fl. 

Samlingspunkter for aktiviteterne er klubhuset for havnen, som stærkt trænger til fornyelse. 

Strib Ro- og Kajakklub hører til i et beskedent klubhus ved strandengene. Dette umuliggør udvidelse 

af lokalerne, da det vil være i strid med fredningsbestemmelser. 
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Stribbugtens Grundejerforening og Grudejerforeningen Ved Fyret repræsenterer beboere i området, 

som har interesser i adgang til havn og strandarealer 

Lidt historik 

Der har de sidste par årtier været fremlagt flere udviklingsprojekter, som ikke har ladet sig realisere, 

enten som følge af manglende godkendelse på generalforsamlingen i Strib Bådehavn, manglende 

enighed mellem interessenterne eller barrierer i form af økonomi og fredning. 

Eksempler på strandede tiltag har været: 

• Et stort anlagt havneprojekt i 2009 med nyindretning af bådlaug og fiskehuse, grill- og 
legeplads, nye depotarealer og en fiskerestaurant i den gamle smedje 

• Et projektforslag fra 2014, hvor et samarbejde mellem de nævnte interessenter og Middelfart 
Kommune i fællesskab skulle etablere et søsportscenter på havnen 

• Etablering af faciliteter til vinterbadning med sauna 

Det har med andre ord vist sig vanskeligt at realisere udviklingsønsker på havneområdet. De nævnte 

projektforslag er ikke vedlagt denne LUP, men kan fremsendes til de interesserede. 

En glædelig effekt af den specielle sommer i 2020 var, at der var en stor stigning i antal gæstesejlere 

på havnen, lige som en ny isbod har givet en del mere liv på gode sommeraftener. 

Stribonitternes og interessenternes ønsker til havnens udvikling 

På de gennemførte borgermøder er der fremkommet mange forslag til, hvad som kunne ske på 

havnen. Dele af disse forslag har været vidtrækkende og ville fordre større investeringer, og dermed 

være vanskeligt realiserbare. De fleste forslag har omhandlet det at skabe mere liv på havnen og et 

større udvalg af aktiviteter for alle stribonitter. 

Med respekt for de nævnte ejerforhold og den omtalte historik var udviklingsgruppen i foråret 20 i 

dialog med de omtalte interessenter. Dette gav anledning til drøftelser om deres interesser og 

mulighed for at vende de forskelligartede forslag. Alle interessenter gav tilsagn til på havnemødet i 

august at fremlægge deres visioner og mere konkrete bud på udvikling af havneområdet. For Strib 

Bådehavn var det naturligvis en væsentlig pointe, at vi i den offentlige debat har gjort opmærksom på 

de nævnte ejerforhold 

På havnemødet den 20/8 gav repræsentanter fra bestyrelsen for hver interessegruppe et flot oplæg 

og indgik efterfølgende med en dialog med de 100 deltagere. For at indsamle input for deltagerne i 

teltet indsamlede vi ligeledes data med brug af programmet Mentimeter og deltagernes 

mobiltelefoner. 

Kort fortalt gav interessenterne disse bud på havnens udvikling 

Strib Bådehavn 

Opgaven for havnen er at drifte og udvikle den nødvendige infrastruktur, som gør det attraktivt for 

andelshaverne, havnens gæster og foreningerne at anvende havnen. De økonomiske muligheder for 

investeringer er ganske begrænsede. Der er stor interesse i fornyelse af klubhuset, gerne suppleret 

med en restaurant. Havnens bestyrelse ser positivt på både det nævnte og andre udviklingstiltag, men 

det fordrer at foreninger og interessenter bidrager aktivt. Større udviklingsønsker skal godkendes på 
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generalforsamling, og det har historisk vist sig vanskeligt at komme gennem med forslag, som 

indebærer økonomiske risici for ejerne. 

Strib Bådeklub 

Medlemmerne og en ny aktiv bestyrelse har iværksat en række nye tilbud til deres medlemmer og 

andre interesserede, hvilket har resulteret i øget aktivitetsniveau. Bådeklubbens bestyrelse har 

udarbejdet projektforslag til nyt klubhus på havnen og er gået i dialog med Havnens bestyrelse om 

realisering af projektet. Bådeklubben forholder sig positivt til samling af flere søsportsaktiviteter på 

havnen og dermed et større udbud til både medlemmer og andre stribonitter 

Strib Ro- og Kajakklub 

Roklubben har et stort ønske om samling af søsportsaktiviteter og samtidig skabe bedre mulighed for 

liv på området ved havnen og strandene ved, at området udvikles til at udgøre ”Byens Torv” for alle 

stribonitter. Der er mange muligheder for at etablere nye tilgængelige faciliteter på terrænet omkring 

havnen, hvis der sker en samling af søsportsaktiviteter. Roklubben ser med velvillighed til, at deres 

nuværende attraktive beliggenhed anvendes som samlingssted for byens unge, men pladsforholdene 

er endog særdeles begrænsede. Dette udgør en stor hæmsko for klubbens aktiviteter. 

Grundejerforeningerne 

Disse har overordnet set en interesse i størst mulig tilgængelighed til strandarealer og havn for 

beboerne i området. For Stribbugtens Grundejerforening er det af stor vigtighed, at 

fredningsbestemmelserne for strandengen respekteres. 

Forslag til mulige udviklingsindsatser 

Drøftelserne med interessenterne, debatten på havnemødet og de indsamlede data på Mentimeter 

har medført, at vi i udviklingsgruppen har lokaliseret 5 mulige udviklingsindsatser til udvikling af 

havneområdet. Det som gør, at disse forslag til udviklingsindsatser rummer en vis realiserbarhed er, 

at der enten er eller tidligere har været konkrete projektoplæg på bordet. 

Fælles for disse er, at vi som udviklingsgruppe ikke har mulighed for at initiere indsatserne, at de 

fordrer et nært samarbejde mellem interessenterne, samt at de fleste af dem fordrer investeringer. 

Ejerforhold, økonomi og historik udgør tilsammen rammevilkår, som indebærer væsentlige barrierer 

for de beskrevne udviklingsindsatser. Det fordrer et aktivt engagement fra Middelfart Kommune, hvis 

disse barrierer skal overvindes – gerne i et nært offentligt-privat partnerskab. 

Udviklingsindsats 1: Byens torv – havnen som samlingspunkt for byens borgere 

Roklubbens metafor for udvikling af området omkring havnen til ”Byens torv” gav stor positiv respons 

på havnemødet. Efterspørgslen efter et samlingssted i byen er stor, og havneområdet og strandarealet 

udgør en naturlig placering 

Hvad vil dette medføre? 

Et samlingssted i havneområdet vil bedst placeres fra området, hvor roklubben nu har klubhus samt 

på arealerne hen imod havnen, givet også noget af det område, som er ejet af Strib Bådehavn. 
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Gundidéen er at etablere et parklignende areal med legeplads, bålsteder, bord og bænke i et picnic-

område, aktiviteter som fx beach volley, toiletfaciliteter, og eventuelt andre faciliteter som sauna, 

café, spillested (alle nævnt på havnemøde). Arealet skal bruges som kulturelt samlingssted og i øvrigt 

skabe liv og fællesskab. 

Hvad er de største barrierer? 

Et område som dette vil omfatte både kommunale og privatejede arealer, og med stor sandsynlighed 

en del af arealet, som i dag anvendes til bådeopbevaringspladser, depoter o.l. 

Roklubbens lokaler skal flyttes til selve havnen. 

Der er fredningsbestemmelser på strandengene, som sætter begrænsninger. Der ønskes også fortsat 

adgang til stranden. Den økonomiske investering er betydelig. 

Hvad skal der til for at realisere det? 

Tidligere planer for havnens udvikling har rummet delelementer af det ovennævnte. Der er tre 

afgørende forhold, som skal gøre det at muligføre ’Byens Torv’: 

a) Der skal skabes et økonomisk grundlag 
b) Ejerne i form af Strib Bådehavn og Middelfart Kommune skal være velvillige i at indgå i dette 
c) Det skal indtænkes i lokalplanen, og der skal laves undersøgelser af fredningsbestemmelser 

o.a. 

Udviklingsgruppen vurderer, at denne udviklingsindsats kan have meget stor effekt, men der er mange 

barrierer at overvinde. 

Udviklingsindsats 2: Etablering af søsportscenter på Strib Havn 

Et andet centralt emne på havnemødet var samling af søsportsaktiviteterne i et egentlig 

søsportscenter på havnen. Dette er tidligere indgået i projektforslag i 2009 og 2014. At det ikke blev 

realiseret på de tidspunkter, bør ikke spænde ben for, at det fortsat er stort interesse for at arbejde 

videre med idéen. 

Hvad vil det medføre? 

En samling af søsportsaktiviteterne vil ske dels ved, at roklubbens lokaler flyttes ned på havnen, at der 

sker et samarbejde om udbuddet af aktiviteter og med stor sandsynlighed også, at det udbydes en 

række nye tilbud, som bedre kan tilbydes, når aktiviteter bliver samlet. 

Det vil betyde, at der skal etableres nye faciliteter til opbevaring og samlingssteder på havnen, at der 

sandsynligvis skal investeres en del i disse og samtidig ændres i brugen af de eksisterende aktiviteter. 

Muligheder er velbeskrevne i tidligere projektoplæg, og der var stor interesse fra mange deltagere på 

havnemødet til at gå videre med dette. 

Hvilke barrierer er der, og hvad skal til for at realisere det? 

Faciliteterne, der skal etableres og flyttes, er på Strib Havns område, og der skal derfor opnås 

godkendelse på havnens generalforsamling. 

Projektet skal finansieres, hvilket fordrer investorer. 
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Der må nødvendigvis være et nært samarbejde mellem havnens ejere og søsportsforeningerne (roklub 

og bådeklub) for at realisering kan finde sted. 

Udviklingsgruppen vurderer, at denne udviklingsindsats potentielt har stor effekt mht at øge havnens 

attraktivitet og dermed skabe mere liv på havnen. Omvendt vurderer vi, at barriererne er store, og vi 

har vanskeligt ved at se tankerne om et søsportscenter alene med afsæt i private investorer og 

partnerskaber. 

En aktiv deltagelse fra Middelfart Kommune vil derfor være en nødvendig forudsætning. 

Udviklingsindsats 3: Strandenge og strandarealer ifm. havnen 

Der er god adgang til strande i Strib. Nogle af de bedste strande og grønne områder befinder sig i 

forbindelse med og forlængelse af havneområdet, og bliver brugt i ret beskeden grad. Tilgængelighed 

til disse arealer står højt på grundejerforeningens ønsker. 

Hvad vil det medføre? 

Strandområderne og  de grønne  områder i  forlængelse af havneområdet  gøres mere tilgængelige.  

Dette kan ses i  sammenhæng  med etablering  af ”Byens torv”,  men også uden realisering  af dette kan  
der arbejdes med bedre adgang  til  strandarealer.  

Tiltag, der med fordel kan foretages, er forbedring af badebroer, bedre toiletfaciliteter, mulighed for 

vinterbadning, bedre opholdsmuligheder på stranden, fx med grillfaciliteter. I lidt større skala er 

foreslået etablering af strand-/svømmebad. 

Hvilke barrierer er der, og hvad skal til for at realisere det? 

De økonomiske barrierer er mindre end ved etablering af Byens Torv og/eller et søsportscenter. Vi 

vurderer heller ikke at andre barrierer er store, selv om fredningsforhold ved strandengen spiller ind. 

Omvendt er der i forvejen god adgang til strande i Strib, så vi foreslår at denne indsats indtænkes i en 

helhed med de øvrige tiltag. 

Udviklingsindsats 4: Nyt klubhus og andre faciliteter på havnen 

Ønskerne til faciliteter på selve havnen har været mangfoldige. Café, restaurant, omklædning, 

toiletter, bedre faciliteter til skibene, udendørssauna, slæbested. Af de mange formulerede ønsker 

tiltrækker særligt ét sig opmærksomhed: et nyt klubhus. 

Bestyrelserne i Havnen og Bådeklubben har arbejdet med et projekt, der skal resultere i en renovation 

og eventuelt nye klubhusfaciliteter. Disse planer blev taget vel imod på havnemødet. Bådeklubbens 

bestyrelse har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i december besluttet at igangsætte planer for 

istandsættelse af klubhuset, hvilket vi i udviklingsgruppen finder glædeligt. 

Om de øvrige aktiviteter skal nævnes, at det er Strib Havn som varetager driften af havnen ,og 

økonomien i disse investeringer udgør derfor en væsentlig barriere. Der blev på havnemødet udtrykt 

stor velvillighed til at lytte til de mange ønsker, men økonomien skal være til stede, og det skal kunne 

besluttes på generalforsamlingen. 
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Udviklingsindsats 5: Styrket samarbejde mellem interessenterne 

Mens andre indsatser har haft økonomien og beslutningskompetencer som væsentligste barrierer, 

handler dette om et aspekt, hvor økonomien ikke står i vejen. 

Ved tidligere projekter har samarbejdet mellem interessenterne udgjort en barriere for udviklingen, 

hvilket er blevet nævnt for os en del gange. Det er imidlertid udviklingsgruppens oplevelse fra arbejdet 

med LUP, at de forskellige interessenter har stor velvilje til at arbejde ambitiøst med havneområdets 

udvikling. Vi nærer derfor stort håb om, at der er gode vilkår for et godt samarbejde mellem parterne 

fremover. 

Rammevilkår, der kan overvejes ifm udvikling af havnens infrastruktur 

Det har vist sig vanskeligt at finde finansiering til udvikling af havnens infrastruktur. Tiltag som 

udvidelse af havnen, etablering af søsportscenter, nyt slæbested og renovering af bygninger fordrer 

investering i en størrelse, som Strib Bådehavn A.M.B.A. har vanskeligt ved at finde finansiering til fra 

private fonde. Samtidig vil det givet altid være vanskeligt at få investeringer besluttet på 

generalforsamlingen, når mange små andelshavere skal vedstå sig en økonomisk risiko. 

Det tilkommer ikke udviklingsgruppen at komme med anbefalinger om ejerforhold, havnens 

investeringer i infrastruktur eller Middelfart Kommunes tilsvarende investeringer. Dog mener vi for 

fuldstændighedens skyld, at vi er nødt til at rejse et spørgsmål til politikerne, hvis der skal ske en 

ambitiøs nyudvikling af havneområdet i Strib: 

”Lader det sig overhovedet gøre at realisere visioner for udvikling af havneområdet med 

de nuværende ejerforhold eller skal kommunens engagere sig aktivt?” 
Vi ser i udviklingsgruppe gode perspektiver i etablere nye partnerskaber og ejerforhold i offentlige-

private samarbejder for at skabe rammerne for realisering af visionerne. 

En  afsluttende og  samlende vurdering  fra udviklingsgruppen er,  at  vi  forventer det  vil  have stor positiv  

effekt  at  arbejde videre med tankerne om  udvikling  af havneområdet,  og  særligt  med fokus på ”Byens  
torv”  og  etablering  af et  søsportscenter.  Der  foreligger mange gode idéer og  tidligere projektoplæg,  

der kan arbejdes videre med.   

Vi har dog ikke anset det for muligt at udarbejde en samlet projektplan. 

Kontakter 

Fra Udviklingsgruppen har Kuno Johansen været primære kontakt til interessenterne. Afviklingen af 

borgermøde på havnen er sket i samarbejde med: 

Strib Bådehavn AMBA: Formand Johannes Prahl og bestyrelsen, havnefoged Villy Kyndesen har 

bistået med afvikling af havnemødet 

Strib Bådeklub: Formand Christian Saabye Simonsen og bestyrelsen 

Strib Ro- og Kajakklub: Formand Bent Juul Jørgensen og bestyrelsen 

Strib Grundejerforening: Formand Johannes Gregersen og Jørgen Nymark 

Grundejerforeningen Ved Fyret: Formand Svend Aage West 
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Unges liv i Strib 

Der er en række indikationer på at børn og unge i Strib savner aktiviteter og sociale samlingssteder 

uden for sportsklubregi. Øget fokus på disse områder vil være med til at sikre de unge har lyst til at 

blive i, eller komme tilbage til Strib, efter uddannelse eller sabbatår med rejser etc. 

Workshop på Strib Skole 28. maj 2019 

Strib Skole afholdt i maj 2019 en workshop for 7. og 8. årgang i forbindelse med en fagdag. Temaet 

var ”hvad skal der til for, at Strib bliver mere spændende for de unge”. Der blev over nogle timer 

arbejdet i mindre grupper hvor ideerne fik fri luft under vingerne. Der blev virkelig tænkt ud af boksen, 

og der kom mange fine forslag frem, som var hængt op på skolen i en periode. 

Opgaven var at en bærende ide skulle beskrives, både i forhold til målgruppe, en mulig plan for 

gennemførelse, samt efterfølgende drift. 

Alle ideer er samlet og deres besvarelser er registreret til videre arbejde. 

Havnreområdet i Strib 

I efteråret 2020 har 7.kl i faget ”Håndværk og design” arbejdet med muligheder på havneområdet i 

Strib. 

Opgaven var helt kort at komme med forslag til aktiviteter og faciliteter der kan placeres på et af 

delområderne på havnen. Der er kigget på området omkring Tobleronehusene, parkeringspladsen, 

bådopbevaringen samt det grønne område ud mod Strandvejen. Det maritime skal bevares, der må 

ikke opføres bygninger eller vartegn der ændrer udtrykket for Strib havn. 
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Som det fremgår neden for, kom der 5 konkrete forslag ud af forløbet, som i øvrigt blev godt modtaget 

på skolen. Eleverne gik på med god energi, da det var opgave i deres egen verden, ikke bare et 

teoretisk projekt i en bog. 
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For at sikre meninger og holdninger fra de unge der har forladt folkeskolen, arbejdes der med planer 

om et folkemøde, for unge, afholdt f.eks. på Walker. Det er ud fra en ide om at de unge næppe vil 

møde talstærkt op på samme borgermøder som deres forældre, og deres ideer vil måske også blive 

lidt begrænsede. 

Desværre har Corona situationen gjort det umuligt og arbejdsgruppen har vurderet at mødet med de 

unge ikke kan gennemføres med succes som online møde. Denne del venter derfor til det igen er 

muligt at mødes og gå i aktiv dialog i et større forum. 

Vores bænk 

I  foråret  2020  blev  ”Vores bænk”  bygget  af 7c  og  lærere fra Strib  Skole.  Tanken  var den  skulle indvies  
i  forbindelse med borgermødet  som  var planlagt  til  19.  april.  Det  var ikke muligt  at  gøre det  sammen 

med  eleverne,  men bænken  står  nu  på Nordstranden ved fyret  og  kan nydes af alle.   

Arbejdsgruppen for de unges liv i Strib har bestået af nedenstående 

• Ledelsen på Strib Skole 

• Morten Hvenegaard 
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Kommunikation og kontakt 

Udviklingsgruppen har haft disse personer som gennemgående medlemmer: 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morten Hvenegaard 

• Kuno Johansen  

• Anne Marie Rosager 

• Dorthe Danielsen 

• Lars Kaatmann 

• Karsten Laugesen 

• Elin Brodorf Rønnemose 

• Johannes Gregersen 

• Nadia Brønderud Esmann 

• Dorthe Hvenegaard 

• Heiko Buch-Illing (fra styregruppen) 

• Karin Riishede (fra Byrådet) 

• Steffen Daugaard (fra Byrådet) 

Projektledere fra Midelfart kommune 

• Louise Secher, louise.secher@middelfart.dk  

• Vibeke Skøtt, vibeke.skott@middelfart.dk  

Vores lokalsamfund - Strib 

Fakta / Statistik 

For fakta, statistik og øvrig information anbefaler vi at der kigges ind på projektets hjemmeside, 

https://baeredygtigelokalsamfund.middelfart.dk/Lokalsamfund/Strib 

Der ligger mødereferater, baggrundsinformation og en masse øvrige informationer om vores fælles 

lokalsamfund. 

Filmen om Brændeskovprojektet findes på Skyfish: 

https://www.skyfish.com/sh/7cd2e5072b574623b62fa6ff7b92727eef808e87/3f6b0568/1852148/49325845 
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