
 

Referat af Lokaludvalgsmøde den 27. januar, 2016, kl. 19.30 

på Skyttevej 
 

Til stede: Rasmus, Helge, Anders, Tine og Lene 

Afbud; Britta, Karin, Hans Erik 

 

Ordstyrer: Rasmus 

Referent: Lene 

 

Ad 1. Opfølgning på udviklingsmøde 

Ikke så meget nyt her efter jul, hvor  der stadigvæk  er meget stille i grupperne. 

Lokaludvalget diskuterede hvordan vi kommer videre herfra, og hvad der er vores 

rolle i det fremtidige arbejde. Vi skal have den koordinerende rolle og skal nu i gang 

med at kontakte grupperne. 

  

Shelters:  Tine kontakter gruppen og hører,hvor interessen ligger? Der skal skabes 

overblik over hvilke shelters, der allerede er i området. Der er forskellige sites, fx 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom

":2,"categories":["9"]} og http://shelter-oversigt.dk/ 

 

Stigruppen:  Anders tager kontakt til gruppen. Skal stierne i  lokaleområdet være en 

del af Appen: Vandring -fFra Landsby til Landsby ? 

 

Walk and Talk: Helge kontakter Dorte.  

 

Trafik-gruppen: Det lange seje træk fortsættes. Lene og Rasmus sørger for at få 

sendt mail ud til interesse-gruppen om fortsat opbakning,  

 

Open Air ved Molen: Ingen har lyst til at drive gruppen - så den lægger sig selv ned. 

 

Fårelaug: Helge kontakter Tue. Kogræsserlaug ved Røjle Mose kan kontaktes for 

gode ideer. 

 

Redskabsskuret (deleøkonomi) : Helge kontakter Tue 

 

Byt til Nyt: Dorte kontaktes  

 

Hvad Lokaludvalgets mål:  

Vores 22 km lange lokalrute skal beskrives med lokalhistorie. Anders kontakter 

Lokal-arkivet og hører om de er interesserede i opgaven. 

Ad 2. BåringNyt 

Forslag om atl BåringNyt refererer direkte til Lokaludvalget? CVR- nummer 

nedlægges igen. BåringNyt kan i fremtiden ligge som en undergruppe af 



Lokaludvalget. Tilflyttermøder foregår 4 gange om året. Det næste møde er den 16. 

3. Tine skriver ud til foreningerne, at det har været drøftet i Lokaludvalget. Der gives 

en frist til en gang i februar.   

 

Lokaludvalget beslutter at der skal komme en kort beskrivelse af hovedindholdet på 

Båring.Nyt efter hvert udvalgsmøde. Der sendes også til Sognebladet. Tine skriver 

denne gang.  

 

Ad 3. Naturpark Lillebælt 

Intet nyt om projektet på dette møde.  Naturpark Lillebælt har til formål  at  profilere 

områdets natur og den unikke kombination af  hav- og fjordområde, natur, landskab, 

kultur og geologi. Anders kan bruge noget af deres arbejde i sin gruppe.  

 

 Ad 4. Generalforsamling 

Generalforsamlingen fastsættes til mandag den 18. april. Vi spørger Båring 

Forsamlingshus om vi kan få den lille sal.  Tidspunktet er kl. 19.30. 

Hans Erik, Tine, Helge og Britta er på valg. Rasmus sætter annonce i avisen. 

 

Information til borgerne forud for generalforsamlingen: Hvad har vi givet høringssvar 

på processer har Lokaludvalget påvirket. Vi skal søge at  styrke 

rekrutteringsgrundlaget for 2018- 2020.  Rasmus laver et udkast. 

 

Evt. indlæg fra kommunen om et emne af interesse? 

 

Ad 5. Næste møde 

Fælles Lokaludvalgsmøde i Fjeldsted Harndrup  tirsdag den 9. februar.Rasmus og 

Helge deltager.  

Næste ordinære lokaludvalgsmøde i Baaring Banke Lokaludvalg, mandag den 7. 

marts, kl. 19.30, hos Rasmus.  

 

Evt. 

 

Strib, Føns og Nørre Aaby lokaludvalg støtter opbakningen til Middelfart Sygehus.  

Baaring Banke Lokaludvalg støtter ligeledes bevarelsen af Middelfart Sygehus.  

 

En fælles støtteerklæring kan ligge klar til fælles lokaludvalgsmøde. Kan der laves 

en PR-offensiv sammen med Middelfart Kommune. 

        

ref. Lene Bolding, den 30.1. 2016 


