
Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Mandag d. 08-06-2015 kl. 19:30, i Roerslev-Blanke Forsamlingshus 

 

Afbud: Anders, Lene og Hans Erik 

 

Dagsorden 

 

- Generel info fra dialogmøde d. 26/5. 

LAG MANK informerede om deres nye muligheder for støtte. Eksempelvis mulighed for 

etablering af shelters langs stier og tæt på kysten. 

Info fra Britta: Beboerforeningen i Roerslev har gang i at søge midler til shelter ved 

sportspladsen i Roerslev. 

Vandre-app'en: Vandring – landsby til landsby 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.bysted.naturmobil.fyn)  

Boliger til syriske flygtninge efterspørges. Der blev opfordret til at lokalsamfundene påtager sig 

en del af opgaven med at hjælpe til at få integreret flygtninge i lokalsamfundet, fx via hjælp til 

at melde sig i sportsklubber etc. 

 

- Projekt: Sikker krydsning af Middelfartvej i Båring. 

Input fra "problemknuseren" på dialogmødet, se bilag 1. 

Problemet er måske lidt kedeligt (der er ikke meget "swung" over det), men ikke desto mindre 

opleves trafikken på Middelfartvej som en væsentlig udfordring af mange. 

Det besluttes at igangsætte manuel trafiktælling i krydset 

Middelfartvej/Hedegaardsvej/Skovgyden i det som formodes at være 

spidsbelastningsperioderne (ca. 15-16:30 og ca. 7:15-8:30) 

Karin + Britta starter optælling d. 9/6, fra ca. kl. 15:00 – 16:30. 

Rasmus engagerer sine drenge med læseferie til optælling en morgenperiode. 

Rasmus skriver til Uffe Høybye for at få afklaret hvilke måledata kommunen har. 

På baggrund af egne målinger og svar fra Uffe Høybye, skal det vurderes om Teknisk 

Forvaltning skal opfordres til at lave nye målinger, evt. med hastighedsmålinger inkluderet. 

Det vurderes efter målinger om Teknisk Udvalg og/eller politiet skal inviteres til et møde om 

mulighederne for trafikforbedringer. 

 

- Status skulptursti 

På mødedatoen er det uvist om ansøgningen til Fionia Fond om tilskud er imødekommet. 

I skrivende stund, kan det konstateres, at ansøgningen ikke er imødekommet, da der ikke er 

modtaget positivt svar fra Fionia Fond (senest d. 10/6-15). 

 

- Status byskilt ved Båring forsamlingshus 

Tilladelse givet til opstilling af skilt på matrikel 1A (P-pladsen ved forsamlingshuset – offentligt 

område). 

Der findes kort over Vestfyn ved Båring Blomster, men det er ikke så detaljeret på vores 



område og kan derfor ikke tjene det formål vi gerne vil. 

Kommunen er meget behjælpelig med at finde løsninger. De satser på at have fundet en 

løsning inden sommerferien. 

Britta har fortsat kontakt til de relevante personer hos kommunen. 

 

- BåringNyt 

Sponsorater er prissat, så de er klar til at blive solgt. 

BåringNyt fortsætter som forening for at understøtte ideen om, at det er et byprojekt at drive 

hjemmesiden og det omkringliggende arbejde. 

 

- Planlægning af opfølgning på udviklingsplan i eftersommeren. 

Det blev diskuteret hvordan udfordringen med at få folk af huse til en ny omgang 

udviklingstanker bedst kan løses. 

Under et passende motto (forslag: "Baaring Banke(r) på fremtiden – Bymøde om fortsat 

udvikling på Baaring Banke") skal vi forsøge at engagere både nye og gamle kræfter i nye og 

eksisterende projekter. 

En række temaer blev nævnt: 

Bevare Båring Skole (Børneunivers). 

Bosætning – nye byggegrunde – nye boformer. Bosætningskonsulent kan evt. inviteres med. 

Stiplanen/vandre-app 

Bosætning af syriske flygtninge (jf. præsentation på dialogmødet). 

Andre nye projekter/genoplivning af gamle projekter/skrotte projekter 

Dato fastsættes til tirsdag d. 8/9 i Båring Forsamlingshus. 

Indledning med fællesspisning for symbolsk beløb, fx kr. 25,- Madbilletter sælges i Brugsen. 

Spisning fra kl. 18-19. Møde fra 19 til ca. 22. 

Helge og Tine: Styrer madlavning og uddelegerer opgaver i forening med forsamlingshuset. 

Information via BåringNyt + opslagstavler, sognebladet (Helge kontakter Grete Havndrup), 

loppemarked i Roerslev og Båring, skolen. To gange opslag – første gang før sommerferien. 

 

 

- Evt. 

Næste møde: uge 33/34 – aftales via doodle (Rasmus udsender i uge 31). 

 

Der er indløbet en invitation til møde på efterskolen vedr. fundraising til gavn for efterskolen 

og byen. RE afventer yderligere info om tidspunkt og antallet af mødedeltagere. 

 

Rengøring af byskilte, der er omkranset af hvide stakitter inden sommeren. 

Lokalhjælperne kontaktes (Rasmus). 

 

 

13-06-2015/Rasmus Enemærke 

 



Baaring Banke Lokaludvalg, ordinært møde 08-06-2015 

Bilag 1 

Som feedback på vores udfordring: Sikker krydsning af Middelfartvej i Båring, til "problemknuseren" 

ved dialogmødet 26/5-15, fik vi flg. input: 

Tunnel 

Gangbro 

Chikaner - Rysteriller 

Blinklys til fodgængerfelter 

Fart-elefant (http://www.niche.dk/Fartelefant.htm) 

Fartfælde 

Hastighedsnedsættelse fra 50 km/t til 40 km/t 

Invitation af Teknisk Udvalg og politi 

Pressedækning 

Opklassificering af vejens farlighed for skolebørn 

Dialog med politiet 

Mindre forældrekørsel 


