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Baaring Banke Lokaludvalg 

Formandsberetning 2014/2015 

Det første år som Baaring Banke Lokaludvalg (efter navneskiftet fra Asperup-Roerslev Lokaludvalg) er vel 

overstået. 

Navneskiftet er af relativ symbolsk betydning, men det er implementeret på hjemmeside og e-mail-fronten. 

Hjemmesiden er nu (langt om længe) lagt ind under BåringNyt.dk (www.baaringnyt.dk/lokaludvalget). Der 

mangler lidt finpudsning specielt i dokument-arkivet, men det kommer efterhånden. 

En af de markante ændringer i årets løb, er at lokaludvalget har fået mere eller mindre fast base i 

biblioteket i Roerslev-Blanke Forsamlingshus, takket være de to forsamlingshus-damer (Karin og Britta), der 

villigt byder velkommen med kaffe og kage (ofte hjemmebagt). Tak for det! 

Efter præsentationen af udviklingsplanen i april 2014, har udviklingsplanen ikke været behandlet specifikt 

af lokaludvalget. Vi kan med glæde konstatere at nogle af projekterne lever videre og trives. 

Det gælder først og fremmest BåringNyt, som langsomt (nogle mener måske nok for langsomt) får mere 

fodfæste som kommunikationsportal for lokalområdets beboere og foreninger.  

Lokal kommunikations initiativ med besøg til tilflytterfamilier bliver meget godt modtaget, hvilket er rigtig 

dejligt for både givere og modtagere.  

Skulpturstigruppen har i 2015 også fået vind i sejlene og er lige nu i gang med at planlægge et rigtigt 

spændende projekt på stien ved Kærbyvej. Vi glæder os til at følge med i det arbejde. 

Ved nytårskuren blev det offentliggjort at kommunen planlægger at udstykke ca. 20 nye byggegrunde for 

enden af Fynsvej i Båring. Det hilser vi varmt velkommen. 

Vi har også med glæde konstateret at Byvejen har fået ny asfalt og at Båring Børneunivers er næsten færdig 

med at få en gennemgribende renovering/ombygning. 

Desværre har Båring Vig Kystaktiviteter været i strid modvind og planerne om et aktivitetscenter ved molen 

har fået et alvorligt skud for boven med naturstyrelsens nej til at bygge på det planlagte sted. Ærgerligt, 

men ikke helt uventet. De gæve mennesker i foreningen er i tænkeboks med hensyn til fremtiden. 

I løbet af året har vi diskuteret lidt forskellige projekter som af forskellige grunde ikke er blevet til noget. 

Projekt ensomme borgere, som Jette Erichsen i foråret opfordrede os til at gå ind i, var der ikke nogen af os 

som for alvor følte for, og derfor blev aktiv deltagelse i dette skrinlagt. 

Vi havde også en ide om at etablere et samarbejde med landsbyen Rudme, men efter lidt snak frem og 

tilbage med folkene dernede, gik det også i sig selv. 

Samarbejde med de andre lokaludvalg 

Vi afholdt i september et meget velbesøgt fællesmøde for lokaludvalgene. 

Man kan få helt sved på panden, når man hører hvad de har gang i de andre steder… Der sker heldigvis 

meget og meget forskelligt rundt omkring i de små samfund. 

I januar var der igen fælles lokaludvalgsmøde, hvor et af temaerne var samarbejde/kommunikation på 

tværs af lokaludvalg. Ligesom med BåringNyt, synes det at være et spørgsmål om at man lige husker at 

informere de andre og/eller tjekke om der er sammenfald mellem arrangementer. 

Præsentationsrute for Baaring Banke 

På møde i november deltog bosætningskonsulent Anne Marie Klausen: 
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Vi blev enige om at udarbejde en præsentationsrute i googlemaps, med en rute der går forbi så mange af 

de lokale fikspunkter som muligt (http://baaringnyt.dk/oplev-lokalomradet-baring-banke). Ruten blev 

afleveret til Anne Marie i starten af 2015 og kan findes på BåringNyt. Lige nu eftersøger Lokal 

Kommunikation flotte billeder som kan lægges ind på ruten til at illustrere vores område på den mest 

indbydende måde. 

Anne Marie var glad for ruten – det vides ikke om hun selv har kørt den endnu. 

Stiplanen 

I januar/februar var kommunens stiplan sendt i høring. 

Vi har påpeget nogle faktuelle fejl i forslaget til planen, som er taget til efterretning. 

Det mest interessante i stiplanen i vores lokalområde er banestien. Lokaludvalget tog kontakt til nogle af de 

potentielt berørte lodsejere samt stigruppen, som i sin tid var med til at præsentere ideen om banestien for 

lodsejerne, for at høre de to formodede modpoler i diskussionen. 

De fleste lodsejere er ikke begejstrede for planen, da den kan tænkes at skære gennem deres jorder.  

Stigruppen gav udtryk for at den fremlagte plan var meget ambitiøs i forhold til den mere primitive 

trampe/vandresti, som de i sin tid havde ønsket og forestillet sig. 

Lokaludvalget valgte at indgive et høringssvar, som stiller sig kritisk overfor planerne om at etablere en 

decideret transportsti, da en sådan i vore øjne skal have en meget strømlinet linjeføring for at blive brugt 

som transportsti, og dermed vil skabe mange frustrationer hos lodsejerne. 

I stedet slog vi på behovet for en cykelsti langs Middelfartvej, som i vore øjne vil blive brugt langt mere, 

både som sikker transportforbindelse og som trafiksikker turiststi. 

Det var med lidt blandede følelser at jeg skrev høringssvaret, fordi banestiprojektet i sig selv kan blive et 

spændende projekt, men det er også min fornemmelse at brugen vil blive ret begrænset, specielt som 

transportsti. Kig på et kort og stil dig selv spørgsmålet: Hvem er det lige stien skal transportere?  

I værste fald er det skolebørn fra overbygningen, som vælger at cykle til og fra Brenderup Realskole frem 

for til Nørre Aaby Skole, fordi skolevejen til Brenderup fra Båring bliver ca. 1 km kortere end skolevejen til 

Nørre Aaby. 

Vi slog også på tromme for at opgradere cykelsikkerheden langs både Hedegaardsvej og Strandgyden, til 

glæde for både fastboende og turister med ærinde ved stranden, foreløbigt uden held. 

 

Det har måske ikke været det mest hæsblæsende år i lokaludvalgets historie.  

Vi ser med tilfredshed på at vores lokalsamfund trives. Der har sågar været befolkningstilvækst i både 

Asperup og Roerslev sogne, fra 2014 til 2015 (og i øvrigt også fra 2013 til 2014), hvilket er rigtig positivt. 

Jeg ser frem til 2015/2016 med troen på at udviklingen på Baaring Banke fortsætter de positive takter. 
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