
Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Mødet blev afholdt mandag d. 17. august 2015 kl. 19.30 i Roerslev-Blanke 
Forsamlingshus 

 

Til stede: Hans Erik, Tine, Helge, Anders, Rasmus, Britta, Karin, Lene 

Ordstyrer: Rasmus 

Referent: Lene 

 

Ad 1. Referat fra møde mellem Den Rytmiske Efterskole, BAMOK og Lokaludvalget. 
Rasmus, Anders og Lene deltog den 1. juli i mødet med Den Rytmiske Efterskole. Udover 
Lokaludvalget havde efterskolens bestyrelse også inviteret BAMOK (Knud og Morten deltog).  
Efterskolen udtrykte et ønske om samarbejde med lokalsamfundet, og vi aftalte at vi vil hjælpe 
hinanden, i videst mulig omfang, såfremt der er projekter, som kan have gavn af dette.  Man 
ønskede endvidere at orientere om efterskolens plan om anlæggelse af en amfiscene i skolens have 
og i den anledning at diskutere om BAMOK og Lokaludvalgets evt. vil være interesseret at være 
medunderskrivere i fremtidige fondsansøgninger. Såvel BAMOK som Lokaludvalget indvilgede 
heri. Af konkrete samarbejdsplaner blev der aftalt at annoncering af efterskolens arrangementer kan 
ske på BAMOKs hjemmeside samt at vi i fællesskab forsøger at få fremtidige grundlovsmøder 
arrangeret.   
 

 

 Ad 2. Arrangementer 

Lokaludvalget besluttede at forære en vimpel ved indvielsen af  Båring Børneunivers den 18. 
august. 
  

 

Ad 3. Opfølgning og planlægning af udviklingsplan 

Tine gennemgik den plan, som hun og Helge har forfattet, og som er udsendt til Lokaludvalget før 
mødet.   
 

Efter Tines gennemgang besluttede lokaludvalget følgende: 
 

Aftenens program skal indeholde: 

• Hvor er vi nu med udviklingsplanen? 

• Bosætningskonsulenten fortæller om vigtigheden af lokal udvikling og engagement for at 
tiltrække nye tilflyttere 

• Idegenerering 

• Evt. også trafik 

 

Servering: kaffe/te og brød. Forsamlingshuset sælger øl og vand 

 

Lokaludvalget bruger ugerne op til mødet til at informere om udviklingsplanen og de forskellige 
gruppers arbejde frem til i dag bl.a ved en artikelrække, der formidles via så mange kanaler som 
muligt fx Lokalavisen, BåringNyt, Lokalarkivet m.m. 
Hver enkelt arbejdsområde/gruppe kontaktes, 



Ansvarlig for kontakt til grupperne: 
Udviklingsplan (Rasmus) 

Båring Nyt (Helge og Tine) 

Kulturgruppen ( Lene) 

Stiprojektet (Lene) 

Båring Vig Kystaktiviteter (Lene) 

Hjælp din Nabo (Tine) 

Lokal kommunikation (Helge) 

Juletræ (Helge) 

Byggegrunde (Rasmus) 

 

D. 5. september er deadline for artikler af ca. en ½ sides længde 

Lokaludvalget samler og koordinerer gruppernes artikler. 
Første indlæg bliver om Udviklingsplanen og Lokaludvalgets arbejde og videre plan med 
udviklingsmødet (v. Rasmus) 

 

Tine skriver til Stefan Green for at høre, hvordan lokalavisen forholder sig til vores plan om en 
artikelserie. Vi kan evt. også sætte det i Baglandet. 
 

Fordeling af øvrige opgaver: 

• Tine laver plan over aftenen 

• Kan vi nå at få noget med i Sognebladet? 

• Helge laver en plan til en Facebook-gruppen der kan skabe omtale af efterårets 
udviklingsmøde og hvor ideudvikling kan opstå 

• Tine tjekker om Båring Forsamlingshus er ledigt torsdag den 29. oktober eller den 5. 
november 

 

Ad 4. Trafiksituationen på Middelfartvej 

 

Resultatet af vores top trafiktællinger foretaget før sommerferien viser, at Middelfartvej er stærkere 
trafikeret end antaget. 
Rasmus tager kontakt til by- og trafikgruppen og hører om de har lyst til at arbejde videre med 
trafiktællingsresultatet. 
 

Ad 5. Oversigtsskiltet 

Britta har arbejdet ihærdigt på finde en løsning, så vi kan få et nyt oversigtskort ved Båring 
Forsamlingshus.  Opgaven er videregivet til Lars i Middelfart Kommune, der udfærdiger et kort til 
opsætning. Britta har sørget for en langtidsholdbar løsning, så hvis det skulle vise sig, at kortet 
bliver ødelagt af vejr og vind, kan der forholdsvist hurtigt laves et nyt. 
 

Ad 6. Båring nyt 
Man har lavet en oversigt over, hvor mange foreninger, der er i området, således at der kan laves et 
årshjul, så alle foreninger kan få præsenteret sig selv og fortalt om deres aktiviteter.    
Der har indtil videre været nogle problemer med at få beskrevet de enkelte aktivitet under 
“Nyheder”. Det arbejder man på at få løst.   
 



Ad 7. Næste møde 

 

Røjle-mødet den 15. september, 
Næste møde i Båring Banke Lokaludvalg er mandag den 21. 9. Kl. 19.30 

 

Evt. 

• Nyt fra Ulrik Andersson: Fortovet på Lyøvej bliver nu renoveret 

• Byskiltene er blevet malet 

• Ny asfalt på cykelstierne 

• Ansøgningspuljen kan fremover formidles via Lokal Kommunikation 

• Byforskønnelse: Sognesamvirket giver et bidrag til ejendomme der gør noget specielt 
forskønnende for lokalsamfundet. Lokaludvalget opfordres til at tænke over nogle forslag. 

 

 Ref. Lene Bolding, den 23. august 2015 

 

 

 


