
Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg, mandag d. 7. marts 2016 

kl. 19.30 på Skyttevej 

 

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

Afbud: Anders og Tine 

Ordfører: Rasmus   

Referent: Lene 

 

  

Ad 1 Information fra Fælles Lokaludvalgsmøde 

Rasmus refererede fra fælles lokaludvalgsmødet den 9. februar i Fjelsted Harndrup. Læs om 

Rasmus’ notater fra mødet, se bilag 1.  

Vi diskuterede særligt vandre-app’en, som man på mødet den 9. februar gav håndslag på at alle 

lokaludvalg vil bidrage med tre vandreture og sende til Ravko. Vi håber, at Middelfart Kommune vil 

spendere abonnementet på app’en. 

RAVKO vil gerne samarbejde med os en kystnær sti fra Aulby Mølleå til Varbjerg (fx fra Aulby til 

molen og ud til Bøgevangsvej- så op på landevejen til Varbjerg) 

 

Interesse for infoskærmen i Brugsen. 

 

Høringssvar til støtte for Middelfart Sygehus Det blev besluttet at høringssvar ændres. Jette 

Erichsen (Føns) udarbejder nyt udkast. 

 

Næste fælles lokaludvalgsmøde vil være i Strib til september. 

 

 

Ad 2 Information fra møde med Miljø- og Energiudvalget 

Vi har åbenbart som lokaludvalg sovet Lokaludvalget sovet i timen og er kommet ind i processen 

på et meget sent tidspunkt.  Området nord for Nørre Aaby er biogasinteresseområde og ideen om 

Kauslunde blev skudt i sænk af mange forskellige grunde. Det er dog slet ikke sikkert at der 

kommer et biogasanlæg. Det er slet ikke sikkert at det bliver til noget. Det afhænger af der kommer 

en bygherre.  I så fald skal der gives en miljøgodkendelse, og så kommer der en ny høringsrunde.    

 

 

Ad 3. Invitation til Home's foredrag/debat d. 8. marts i Ejbyhallen 

HOME inviterer til debatmøde 

Helge deltager 

 

Ad 4. Nyt fra Skulpturstigruppen 

 



Skulpturstigruppen mangler fortsat finansiering til etablering af skulpturstien der planlægges 

indviet med med 8-12 stenskulpturer af Frede Troelsen. Skulpturerne er klar til opsætning men 

stien kan ikke etablerers uden sponsorater. 

Der er søgt forskellige fonde og pengeinstitutter, og der er kommet afslag fra FioniaFonden, 

LipFonden, Middelfart Sparekasse, Spar Nord.   

 

Lokaludvalget opfordrer til at skabe interesse gennem BåringNyt. Lene tager kontakt til 

Skulpturstigruppen. 

 

 

Ad 5 Varslede effektiviseringsforslag fra kommunen 

Middelfart Kommune ønsker effektivisering af busdrift på rute 542. Få benytter bussen kl. 16.05 fra 

Nørre Aaby fredag eftermiddag, og kommunen foreslår en ændring af fredagskøreplanen. Til 

gengæld bruger mange teletaxi kl. 13. 

Rasmus laver et udkast til høringssvar, hvori vi foreslår en afgang kl. 13.00 på flere dage. 

 

Ad. 6.  Generalforsamling 

Forsamlingshuset er booket. 

Rasmus sørger for at der bliver annonceret til rette tid. Ulrik er dirigent 

Helge, Hans Erik, Tine, Britta er på valg. 

Karin og Peder er suppleanter. 

 

Evt. 

• Vedr. teletaxi-app’en virker ikke. Rasmus sender en beskrivelse til Tina Karstensen, så hun 

kan videreformidle. 

• Rasmus arbejder fortsat på et indlæg til BåringNyt om lokaludvalgets aktiviteter. 

• Helge har talt med Dorte og Tue og de har sat hinanden stævne vedr. Fårelaug. 

• Båring Vig Tømmerflådelaug.   Båring Vig Kystaktiviteter har besluttet af den sum penge der 

er i foreningen ved dens nedlæggelse bruges til at bygge en tømmerflåde.  Tømmerflåden 

bygges den 21. maj. Tømmerflådens størrrelse bliver ca. 2,40 x 3,60 og er skal bruges 64 

stk. 25 L plastdunke.    

 

 

 

        

  Ref. Lene Bolding   



BILAG 1 

Notater fra fælles lokaludvalgsmøde i Fjelsted-Harndrup d. 9/2-16 

Mødet afholdes:          Tirsdag d. 09. februar 2016, kl. 19:00 

 

På:                                  Fjelsted-Harndrup Skole / Børneuniverset 

                                        Aulaen. Indgang fra Fjellerupvej 

 

Dagsordenspunkter, hvoraf nogle er overført fra sidste møde: 

 

- Bordet rundt 

Fjelsted-Harndrup 

Indviet cykelsti til Brenderup. Trafiksanering på Fjellerupvej (2 minus 1 vej) => 

hastighedsbegrænsning. Bus til uddannelsesinstitution (succes). Promovering af børneunivers, inkl. 

folder om universet. Tilvækst af elever i skole og dagpleje. 

Kontakt til ny journalist. 

 

Gelsted 

Stiplansprojekt i Gelsted by anfægtet. Trafikale løsninger prioriteres foran rekreative løsninger.  

Planer om halovertagelse (selvstændig forening) 

Kontakt til FS redaktør for at promovere de små områder. 

Folder om byen. 

Multibane på vej. 

Sheltere skal sættes op. 

Fællesspisning med borgerforening. 

 

Indslev 

Forsamlingshusdrift (fællesspisning + idræt) 

Stop tyven-møde 

Energiprojekt på bedding 

 

Brenderup 

Cykelsti 

Trafiksanering, cykelbane 

Tilflyttermøder 

Forskønnelsesudvalg til område ved forsamlingshus. 

Infotavle 

Ønsker om multibane 

Udlejning af kajakker ved Varbjerg strand (dårlig sæson) 

 

Røjle 

Stiplaner – banestien er så småt på vej. 

Fartdæmpning i Røjle og Vejlby 

Militærbro ved Vejlby fed 

 

Føns 

Ønske om fredning af sø (Naturpark Lillebælt). Problematisk med jagt i fåreområdet. 

Seniorbofællesskab 



BILAG 1 

Notater fra fælles lokaludvalgsmøde i Fjelsted-Harndrup d. 9/2-16 

Søstjernen – bevarelse af dagtilbud 

Stiprojekter (rekreative). Kyststi fra Skrillinge til Føns. 

Føns havsvømmebane. Ansøgning om omklædningshus. 

Branddam renoveres. 

 

Strib 

Brug af hjemmeside (grundejerforeninger etc.) 

Forsøg på at få handelsforening til at donere til tilflytterpakker 

Invasive arter på nordstranden 

Lokalplansoverholdelse 

Røjle mose – retablering, evt. kogræsserlaug 

 

Nørre Aaby 

Trafiksikring i REMA-krydset 

Trafiksanering af Søndergade 

Problem at mobilisere lokalbefolkningen 

Byforum – foreninger og erhvervsdrivende 

Borgerhus 

 

Baaring 

Udviklingsmøde 

Stiplanshøring 

Tilflyttermøder – BåringNyt 

Trafiktælling 

Høringssvar biogas 

 

 

- Status udviklingsplaner 

- Fibernetudbygning 

- Flygtninge 

Nørre Aaby er blevet bedt om at være med til at integrere flygtninge. 

Føns har inviteret flygtninge fra Udby til kaffe og tallotteri. 

Gelsted har spurgt efter hvordan man finder ud af hvilke flygtninge der bor i området. 

Middelfart ønsker at finde folk, der vil tage sig af flygtninge. 

- APP´en: Vandring fra landsby til landsby 

Abonnement betales fra 2017. Evt. kan regningen betales af turistforeningen. 

Opfordring til at promovere app’en på kommunens portaler 

Mail til RAVKO om kontaktperson til oplæg af stier. Lav tre stier.  

Gerne inden dialogmøde 

Lokalarkivet aktiveres, evt. gåklubben ved kirken. 

- Erfaringer med infoskærme 

Lavteknologiske løsninger virker også. 

 

Næste møde 

Strib, september 



BILAG 1 

Notater fra fælles lokaludvalgsmøde i Fjelsted-Harndrup d. 9/2-16 

 

 

RAVKO 

Samarbejde om kystnær sti.  

Fra Aulby mølle å til Varbjerg. 

Kortlægning af mulighed for vandre- og cykelsti langs vandet. 

Der er en sti fra åen hen til Bøgevangsvej. 


