
Referat fra  mødet i Baaring Banke Lokaludvalg 

mandag d. 21, september, 2015 kl. 19.30, i Roerslev-Blanke Forsamlingshus 

 

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

Afbud:   Anders 

Ordstyrer:  Rasmus 

Referent:  Lene 

 

 

Ad 1. Planlægning af opfølgning på udviklingsplan d. 5/11 i Båring Forsamlingshus, herunder 

bl.a.: 

Information om mødet: 

Information og mødedato og -tid er på bagsiden af Sognebladet. Så vidt så godt. Vi skal have 

• Annonce i UgeAvisen Vestfyn 

• Opslag 

• Printede versioner af de tekster der kommer Båring.nyt.dk  på Lokalarkivet 

• Opfordring til Ideudvikling på Facebook-gruppen: Vi udvikler Båring Banke 

• Vi modtager også gerne håndskrevne indlæg. Postkassen på Lokalarkivet 

• Vi arbejder fortsat på artikelrække i ugeavisen 

• “Derfor deltager jeg den 5. november” tilkendegivelser på Facebook og BåringNyt.dk + 

skærm i Brugsen. 

 

Vi opfordrer nogle personer til at fortælle om hvorfor de synes det er så vigtigt at støtte udvikling i 

lokalområdet: 

Hvem tager kontakt til hvem? 

Bjarke: Helge 

Charlotte Nyeng: Hans Erik 

Christine: Rasmus 

Børnene: Rasmus 

Tue: Helge 

Lohmann: Tine 

Knud-Henning: Lene 

 

Statements sendes til lokaludvalgets mail. 

Vi må meget gerne kontakte flere efterhånden som inspirationen kommer over os. 

 

Rasmus skriver et indlæg til avisen. 

 

Arbejdsgruppernes statusbeskrivelser: Helge laver manchet til indlæggene. 

 

Vi (lokaludvalgsmedlemmer) skriver med egne ord hvorfor det er vigtigt at være aktiv i udviklingen 



af lokalområdet. Kortfattet, ca. 8 linjer.     

 

 

Det praktiske omkring selve mødet; forplejning:  

Tilvejebringelse: 

flip-plast (Rasmus) 

 og 8 sæt tusch (Hans Erik) 

 Whiteboards (Karin er leverandør) 

 malertape 

kaffe 

te 

småkager 

 

Hans Erik handler ind (undtagen flip-plast og whiteboards)     

 

Forsamlingshuset sælger øl og vand. 

 

Mødets forløb; struktur, indlæg fra eksterne, etc.    

Tid:  19.00- 21.30 

Rasmus byder velkommen (10 min)  

Bætningskonsulenten (20+10 min) 

Om at være nytilflyttet familie (evt. Tue) 

ideudvikling ( 1½ time) 

 

 

Ad 2. Næste møde 

 

Statusmøde den 8. oktober, hos Helge kl. 19.30 

planlægningsmøde; mandag den 26. oktober,  Roerslev Forsamlingshus,  kl. 19.30 

 

 

Evt. 
 

Skiltet er kommet op ved Båring Forsamlingshus takket være Brittas ihærdige indsats. 

 

 

 

 

Ref. Lene Bolding 

 

 


