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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt tirsdag d. 27-06-2017 kl. 19:30, hos Rasmus, Skyttevej 2. 
 
Dagsorden 
 

- Åben Landsby 
Hvornår. Den 17. september er foreslået, men der er også arrangement (høstmarked) ved 
kirken. HC Andersen paraden kommer og spiller teater. Deres arrangement er fra 10.30 – 
13.30. Det er drøftet om det kan kombineres. Umiddelbart ser vi ikke muligheden. Tanken er 
at foreningerne og ejendomsmæglere skal deltage for at profilere de nye byggegrunde. Der 
forsøges med anden dato og helst en søndag i sep. 
 

- Info fra velkomstmøde afholdt d. 8/6. Blev aflyst af Helge. Der skal findes en ny dato. Der skal 
findes ny person som har tid/ressourcer til at deltage i udvalget som består at Lis Kristensen og 
Mogens Nielsen. Rasmus Enemærke overtager opgaven.   
 

- Fælles lokaludvalgsmøde d. 23/8 i Ejby. 
Tilmelding og PowerPoint-præsentation senest 14/8. Der er 5 min. Taletid til hvert lokaludvalg. 
Båring Banke har 5 min. på mødet om, hvad vi har af ønsker til fremtidig samarbejde med 
kommunen. Generelt skal det siges at Båring Banke egentlig har et godt samarbejde med 
kommunen og området generelt set har fået flere af sine ønsker etableret i en eller anden 
omfang. Potentielle fokuspunkter. 

o Bedre skiltning til aktiviteter, forretninger, skole, byggegrunde mv. 
o Mere tilskud til forsamlingshuse. 
o Biogas ved Nr. Åby- bedre dialog vedr. dette 

 
- Fibernet ved Båring Vig 

Flere af involverede beboer har rykket for om der sker noget nyt. Der skal tages tiltag til at 
speede processen op igen. Vores opgave er at forsøge at få beboerne til at få en fælles 
holdning og handlingsplan. Rasmus indkalder til møde med de involverede.   
 

- Udkast til rammebetingelser for lokaludvalg. 
Deadline for kommentarer er d. 15/8. Lokaludvalget har ingen kommentar til det fremsatte. 
 

- Seniorbofællesskab. Arbejdsgruppen er i proces og arbejder fortrøstningsfuldt fremad. Tanken 
er, at det skal være på udstykning bag ved skolen. 
 

- BåringNyt. Det går så vidt vides efter planen. Intet nyt derfra. 
 

- Bank-oplysninger. Hvidvaskningslov kræver jf. bank at der cleares 3 personer fra bestyrelsen. 
Dvs. at formand, næstformand og kasser fysisk skal møde op og fremvise legitimation  
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- Næste møde d. 8. august. Hos Hans Erik. 
 

- Evt. LAG MANK (facebook-side: https://www.facebook.com/LAG-MANK-
1500222236906875/?hc_ref=ARQvJcSSdLvkb5pW1zb1jCIoBiJLvfROJ15RrYpFHdBzg9nOlY6URO
g5nOHJt8xDrNs&fref=nf) har mange penge at give ud af. Det skal spredes ud, hvor det er 
relevant. 

 
 
 

27-06-2017 Ulrik Andersson 
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