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Referat 

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, 
 

mandag den 18. april 2016, kl. 19:30 
 

Generalforsamlingen foregik i Båring Forsamlingshus 

 

Dagsordenen var følgende: 

 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Beretning  

 

3. Regnskab 

 

4. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter  

 

5. Valg af revisor + revisorsuppleant  

 

6. Indkomne forslag.  

 

7. Eventuelt 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

 

Lokaludvalgets formand Rasmus Enemærke bød velkommen og meddelte, at Lokaludvalget 

havde besluttet at foreslå Ulrik Andersson som dirigent. Ulrik Andersson modtog valget. 

Dirigenten konstaterede: 

at generalforsamling var lovlig varslet 

at generalforsamlingen afholdtes i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

 

Ad pkt. 2. Formandens beretning (se bilag 1) 

 

Formanden aflagde beretning om udvalgets arbejde i perioden maj 2015 – april 2016.  

For Baaring Banke Lokaludvalg har arbejdsåret maj 2015- april 2016 været jævnt 

arbejdsomt. Lokaludvalget afholdt et velbesøgt udviklingsmøde den 5. november 2015. 

Formålet med borgermødet var at følge op på udviklingsplanen for området og igangsætte 

nye initiativer, der kan styrke kvaliteten af vores lokalområde. 

Mødet resulterede i nye arbejdsgrupper, hvoraf mange her et halvt år senere dog ikke rigtig 

er kommet i gang. Lokaludvalget mener, at udviklingsmødet er en god ide til at skabe og 

sikre udvikling på Baaring Banke og det er vores plan at holde om ikke årlige møder, så 

udviklingsmøder hvert andet år. Lokaludvalget vil følge op på arbejdsgrupperne. 

 

En af de gamle arbejdsgrupper fra det første udviklingsmøde i 2013 - Arbejdsgruppen for 

Kulturel Udvikling - har arbejdet længe på etablering af en skulptursti langs det grønne areal 

på Kærbyvej. Gruppen har nu nået sit mål og indvier den 1. maj skulpturstien med de første 

skulpturer udført af afdøde kunstner Frede Troelsen. Et eksempel på et langt samarbejde, 
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der begyndte med at en gruppe lokale gik sammen i en arbejdsgruppe ved udviklingsmødet i 

2013.  

 

Baaring Banke Lokaludvalg har udarbejdet to høringssvar i året der gik.  

Det første høringssvar var forslag til køreplan for rute 542, hvor lokaludvalget kommenterede 

på at korrespondancen med regionaltog til Fredericia/Odense om morgenen ikke er optimal, 

men af hensyn til ringetider på skolerne ikke bør ændres, men at en ændring af 

eftermiddags-fredagskøreplanen vil være hensigtsmæssig.  

 

Det andet høringssvar omhandler planer om biogasanlæg på området nord for Nørre Aaby 

ved motorvejsafkørslen. Byrådet sendte den 2. november 2015 forslaget til tillæg nr. 10 til 

Kommuneplan 2013 i høring. 

Baaring Banke ytrede i høringssvaret bekymring for lugtgener, da vindretningerne “vest” og 

"sydvest” kan skabe lugtgener. Endvidere mener vi, at der er tale om en uheldig placering på 

fladt land - en grim landskabsmæssig placering hvilket sammen med lugtgener kan få følger 

for den tilflytning til området, som vi er så afhængige af. Lokaludvalget holdt møde med 

Energi- og miljøudvalget den 23. februar. Mødet ændrede ikke noget som sådan, men der 

bliver mulighed for ny høringsrunde, hvis der melder sig en bygherre. Lokaludvalget agter at 

leve op til den aftale, skulle en biogasproducent melde sig. Lokaludvalget planlægger 

ligeledes en studietur til Bogense eller Ringe for bl.a. at tale med naboer til 

biogasanlæggene der.  

 

Lokaludvalget har endvidere kommenteret på FynBus’ teletaxi-app og foreslået forbedringer. 

I et brev til kommunen om teletaxi-app’en har vi påpeget, at det ikke er muligt at angive om 

man har togbillet eller om det drejer sig om et barn eller en voksen.  

 

Et helt synligt bevis på Lokaludvalgets arbejde i året der er gået, er det nye oversigtskort ved 

Båring Forsamlingshus.   

 

Baaring Banke Lokaludvalg følger trafikudviklingen i vores områder og har foretaget 2 

trafiktællinger henholdsvis den 9. og den 16. juni  

 

På eftermiddagsvagten (fra 15.10 til 16.30) den 9. juni blev der talt 991 biler og 32 cyklister 

16. juni blev der talt 775 bilister og 13 cyklister om morgenen i en tilsvarende periode. 

 

Baaring Banke lokaludvalg følger op med nye trafikmålinger, da vi har et vedvarende fokus 

på trafiksituationen i vores lokalområde. 

 

Båring Børneunivers holdt indvielse af nye lokaler den 18. august. Lokaludvalgets gave var 

et par vimpler.  

 

 Baaring Banke har indledt et samarbejde med RAVKO Lokaludvalg om udvikling af sti-

app’en i lokalområdet. App-tjenesten vil koste lidt - vi har forhåbninger om at Middelfart 

kommune vil betale for app’en. 

 

Indbyggertallet i vores 2 sogne: 

Mens indbyggertallet i 2015 steg lidt i begge sogne, er indbyggertallet nu faldende. 
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2016: I Asperup er der 1608 indbyggere, dvs. 18 personer mindre end året før. I Roerslev er 

der nu 346 indbyggere (det laveste siden 1976). 

Udviklingen kan vendes via de nye grunde.   

 

Bemærkninger/spørgsmål til formandens beretning 

 

● Båring Skole skal bevares og der må fortsat være fokus på børnetallet. Det er 

nødvendigt at der sker noget. 

           

● Vindmøller i op til 150 m højde vil det have en stor betydning for tiltrækningskraften i 

forhold til tilflytning? 

    

● Det er vigtigt at der stilles skrappe krav til et fremtidigt biogasanlæg (evt. samme 

problematik i forbindelse med mulige planer om fremtidigt kæmpe rensningsanlæg i 

samme område) 

 

● Renovation:  Middelfart Kommune barsler med ideen om små lokale 

genbrugspladser og der sættes allerede navne på ……. Det vil være vigtigt at være 

årvågen i forhold til kommunens planer. Vi skal diskutere om der er behov for en 

genbrugsplads i Asperup Roerslev-områderne.  

 

● Hvordan går det med udstykningen af arealet syd for skolen? Der ligger en lokalplan. 

Kommunen har været interesseret i at få arealet udstykket, men ejeren er ikke 

indstillet på at investere i området. Alternativet blev udstykninger i forlængelse af 

Fynsvej.  

 

● Kommunen har en nedrivningspulje - indsatsområde for lokalområdet. Der er 

ansøgningsrunde til nedrivningspuljen. Kommunen prioriterer tilskud til gamle 

faldefærdige rønner. 

 

● Vedr. biogasanlæg så må der være placeringer der er længere væk fra bymæssig 

bebyggelse. Det kan også foreslås i forbindelse med vindmøllerne - Så høje 

vindmøller på 150 m hører til på vand - det er vigtigt at vi bakker Indslev op.  

 

● Der er dannet en gruppe mod kæmpevindmøller - Kærbyholmgruppen. Der er sat en 

online underskriftsindsamling i gang imod vindmøller i Kærbyholm.  

 

● Der ligger en plan i byrådet der omhandler vindmøller op til 80 m. Er der ikke 

indsigelser fra borgerne, vil byrådet nok ikke modsætte sig opsætningen af 

vindmøller.  

 

● Var der noget konkret mål med trafiktællingen? Ja, lokaludvalget ønsker at 

undersøge om kommunens tællinger passer og i det hele taget at følge udviklingen? 

Vi arbejder på en cykelsti og vil gøre meget for at belyse, at der er et stort trafikalt 

problem i vores område. Vi har fået mere trafik på Middelfartvej siden den nye 

motorvejsafkørsel. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte formandens beretning 
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3. Regnskab (se bilag 2). 

 

Kassereren påpeger, at der ingen ændringer er i regnskabsprincippet. Lokaludvalget har 

fortsat den samme indtægt, nemlig det årlige tilskud fra kommunen på 3000 kr.  

Baaring Banke Lokaludvalg har haft et overskud på 651,93 kr. i år. 

 

Revision ved Svend Aage Christensen. 

 

Forslag om at skifte bank til fx COOP, eller en lokal bank for at spare gebyrer. 

 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen godtager regnskabet. 

 

4. Valg af lokaludvalgsmedlemmer 

 

Fire medlemmer på valg: 

Tine Busk (modtager genvalg) 

Britta Siemsen (modtager genvalg) 

Hans Erik Nielsen (modtager genvalg) 

Helge Møller Madsen (modtager genvalg) 

 

Tine, Britta, Hans Erik og Helge blev alle genvalgt. 

 

Suppleanter er på valg: 

Karin H. Pedersen (modtager genvalg) 

Peder Iversen (modtager genvalg) 

 

Karin og Peder blev begge genvalgt. 

 

 

5. Valg af revisor + revisorsuppleant 

 

Lokaludvalget foreslog Svend Aage Christensen til revisor og Ole Warncke til 

revisorsuppleant. 

 

Dirigenten konstaterede at 

 

Svend Aage Christensen vælges til revisor. 

Ole Warncke til revisorsuppleant. 

 

6. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 
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7. Eventuelt 

 

● Kunne vi arbejde på at få affaldscontainere til flasker og affald, fx ved toiletbygningen 

ved Molen? Det nævnes at der her allerede er affaldscontainere, men at vi kan 

arbejde på opsætning af flere affaldscontainere og et renere miljø. 

 

● Lokal genbrugsplads - det giver ikke mening at gøre Nørre Aabys genbrugsplads 

mindre. Man vil lave en meget stor genbrugsplads i Ejby med meget udvidet 

åbningstid.   

 

● Biogasanlægget kommer nok og kunne vi så ikke plante skov langs kirkens grund for 

at mindste lugt? 

 

● Den 1. maj er der kulturdag i Asperup med indvielsen af Skulpturstien kl. 13.00  

 

● Løsningen som den er nu med genbrugsplads i Nørre Aaby er bl.a. pga. 

arbejdsmiljøregler ikke realistisk. 

 

● Når der sker udvikling i lokalområdet, er det fordi der er mennesker der går sammen 

og arbejder på gode initiativer. 

 

● Udløberen af Båring Vig Kystaktiviteter er Tømmerflådelauget, der i maj bygger en 

tømmerflåde, der skal sættes ud ved molen ved et arrangement den 21. maj kl. 

12.00. 

 

Dirigenten sagde tak for aktiv diskussion og deltagelse i generalforsamlingen. 

 

Formanden takkede for god ro og orden. 

 

         Ref. Lene Bolding, Baaring Mark, den 29. april 2016 
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Formandsberetning 2015/2016 

 

2015/2016 på Baaring Banke set med lokaludvalgets briller, ender nok i kategorien som et 

gennemsnitsår, men med nogle af de kendetegn, som gør at livet på Baaring Banke konstant er i 

udvikling. 

 

I lokaludvalget har vi holdt et fornuftigt aktivitetsniveau, hvor vi bl.a. fik afholdt et fint besøgt 

udviklingsmøde i november og skrevet et par høringssvar til kommunen. Ingen er blevet blæst 

baglæns af ræset, men vi har heller ikke stået i stampe. 

 

På udviklingsmødet kom der en række nye (og gamle) ideer på bordet, hvoraf vi besluttede at 

lokaludvalget skulle være tovholdere på at få igangsat arbejdet i en række af disse, mens andre 

ikke blev prioriteret til indsats her og nu, men er skrevet ned til evt. senere inspiration. 

Vi må i lokaludvalget nok konstatere, at vi endnu ikke helt har fået løbet alle grupper i gang. 

Vinteren har åbenbart været særlig lang i år ….   

Det betyder ikke, at projekterne er opgivet, vi skal bare lige ud af starthullerne og så må vi se hvad 

der udvikler sig. 

 

Til gengæld kan vi nu med glæde konstatere at en af de grupper, som blev resultatet af de første 

udviklingsmøder, nu høster frugterne af deres indledende arbejde. Skulpturstigruppen (eller 

Arbejdsgruppen for Kulturel Udvikling på Baaring Banke) indvier d. 1. maj skulpturstien langs 

Kærbyvej med en meget flot samling skulpturer af Frede Troelsen.  

 

Det er lokaludvalgets overbevisning, at udviklingsmødet var en god og konstruktiv måde at samle 

lidt forskellige folk til dialog om udviklingen på Baaring Banke. Den slags arrangementer kan være 

med til at bringe folk som har samme interesser sammen og det er når det sker, at der bliver basis 

for de arbejdsgrupper, som kan bære udviklingen videre. Det er planen at holde fast i afholdelse af 

udviklingsmøder, måske ikke årligt, men så hvert andet år. 

 

I det forgangne år har vi været ved skrivepulten et par gange og afgivet to høringssvar. 

Det ene var forholdsvis fredeligt: justering af busplanen for rute 542 (skolebussen), som vi i det 

store hele tilsluttede os. 

Det andet var/er der lidt mere kød på: Biogasinteresseområde sydvest for Båring/Asperup. 

Energi- og Miljøudvalget havde udpeget et område vest for Hedegaardsvej som potentielt 

biogasinteresseområde i Middelfart kommune, og sendte denne udpegning i høring. 

Til trods for de positive ting, der kan siges om biogasproduktion (miljøvenlig gas, mere miljøvenlig 

afgasset gylle og lokale arbejdspladser), valgte vi at indgive et kritisk høringssvar, som tog 

udgangspunkt i at alene frygten for at biogasanlægget vil give lugtgener, som kan mærkes i 

Båring/Asperup, vil kunne have en negativ indflydelse på udviklingspotentialet for Båring/Asperup 

som landsby. 

Vi lagde vægt på at de mest fremherskende vindretninger (V og SV) er meget uheldige i forhold til 

placeringen og udbredelsen af evt. lugt. 

Derudover gjorde vi opmærksom på, at placeringen på den ret flade mark, vil føre til at et 

biogasanlæg med 35-40 m høje siloer, vil blive endog meget synligt i landskabet. 

Jeg besøgte selv i december måned de to nye biogasanlæg ved Bogense og Ringe for at få et 

indtryk af anlæggene. På dette tidspunkt kunne jeg konstatere, at der er lugt fra anlæggene flere 



Baaring Banke Lokaludvalg Generalforsamling 2016 

Bilag 1 – Formandens beretning 

hundrede meter væk. Det skal dog understreges at begge anlæg på dette tidspunkt var under 

indkøring og derfor ikke optimalt indkørte. 

På baggrund af vores høringssvar blev vi indbudt til et møde med Energi- og Miljøudvalget d. 23/2, 

hvor vi i lidt større detalje blev orienteret om sagsforløbet og baggrunden for udpegningen og vi til 

gengæld kunne understrege nogle af vores pointer. 

Mødet ændrede ikke på udvalgets indstilling af området. Vi blev enige om, at vi som lokaludvalg 

skal orienteres grundigt hvis/når et biogasanlæg nærmer sig. 

Vi agter at tage denne stafet op og gøre vores til, at en kommende biogasproducent får stillet krav 

om at produktionen skal foregå fuldstændigt lugtfrit. 

I mellemtiden vil vi nok tage på en studietur til Bogense og Ringe og evt. stemme dørklokker hos 

beboere som bor i nogenlunde samme afstand fra de nye anlæg, som Båring/Asperup vil komme 

til at ligge fra et anlæg ved Hedegaardsvej. 

 

Vi fik også lejlighed til at skrive endnu et brev til kommunen, da en test af Fynbus’ teletaxi-app 

(flextrafik-app) i vore øjne dumpede med at brag. 

Det var fx ikke muligt at angive om man havde en togbillet i forvejen og derfor skulle køre gratis 

med teletaxi, eller angive om det er børn eller voksne der skal med på turen. 

Vores testresultat blev sendt videre til Fynbus, som mere eller mindre kendte alle problemerne, 

men i deres svar ikke gav udtryk for at have den store vilje til at få dem alle løst. 

Vi tester nok igen en anden gang og ser om der er sket forbedringer.  

 

Et synligt bevis på, at lokaludvalget har været aktivt i år er det oversigtskort over området, som er 

blevet opstillet lige her uden for forsamlingshuset, med det formål at give udefrakommende bedre 

mulighed for at orientere sig. 

Det tog nogle telefonopkald og lidt snak frem og tilbage med teknisk forvaltning og så kom der et 

oversigtskort op. Den nuværende version har visse oplysninger, men vi kan med tiden vælge at 

lægge andre oplysninger ind på kortet. Der er udviklingspotentiale i dette kort, hvis vi vil bruge lidt 

krudt på det. 

 

I juni var vi også synlige, da vi en morgen og en eftermiddag udstationerede trafiktællere ved 

Middelfartvej/Hedegaardsvej/Skovgyden-krydset, med henblik på at kortlægge trafikmængden. 

På morgenvagten d. 16/6 blev der på 1:30 timer talt 775 biler + 13 cyklister, hvilket svarer til 8,6 

biler/min. 

På eftermiddagsvagten d. 9/6, blev der på 1:20 timer talt ikke mindre end 991 biler + 32 cyklister. 

Her kørte altså 12,4 biler/min. gennem krydset, dvs. en bil hvert 5. sekund. 

Da det også var et af de prioriterede emner fra udviklingsmødet, er det en sag som der arbejdes 

videre med. Der er basis for en arbejdsgruppe og denne indkaldes snart til et møde. 

 

I august blev Båring Børneunivers’ nye lokaler indviet. Vi bidrog med en lille gave i form af to 

vimpler til flagstangen og ønskede tillykke med de flotte nye lokaler. 

Senere på året tiltrådte den nye leder af børneuniverset, hvilket vi også som lokaludvalg glæder os 

over, efter en lidt turbulent periode med nogle lederskift. 

 

De fælles lokaludvalgsmøder og dialogmødet er gode anledninger til at komme tættere på vores 

lokaludvalgskolleger i kommunen. I år har RAVKO introduceret en vandre-app, som vi gensidigt 

lokaludvalgene imellem har forpligtet hinanden til at komme med sti-forslag til. Vandre-app’en er 
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som udgangspunkt meget simpel, men kan udbygges med diverse informationer om det man ser 

på de forskellige ture. 

Da det også er en prioriteret opgave fra udviklingsmødet at kortlægge/lave stiruter vil vi naturligvis 

komme med input til vandre-app’en, som vi så håber vil blive brugt så meget, at Middelfart 

kommune vil indgå i et samarbejde om at drive – det er noget med at den snart kommer til at koste 

et lille beløb at abonnere på hvis man skal kunne lægge ruter og informationer ind i systemet.  

 

Jeg har gjort det til en vane i min formandsberetning, at tage et kig på indbyggertallet i vore to 

sogne, ud fra data fra Danmarks statistik. 

Sidste år viste status pr. 1/1-15 vækst i begge sogne sammenlignet med året før, men jeg må med 

beklagelse konstatere at det er gået den anden vej i år. 

Befolkningstallet i Asperup sogn er faldet med 18 personer til 1608, men er dog stadig det 3. 

højeste nogensinde. 

For Roerslev sogn ser det mere dystert ud, da befolkningstallet her er faldet med 20 til 346, hvilket 

er det laveste antal siden 1976 (hvor statistiktallene går til). 

Der er umiddelbart lidt håb for at udviklingen i Asperup kan vendes til noget positivt, da 

udstykningen for enden af Fynsvej ser ud til at blive sat til salg fra august 2016. På rygtebørsen er 

der en eller anden form for interesse for grundene, så vi håber at den holder sig, når der kommer 

prisskilte på grundene. 

 

18-04-2016 

Rasmus Enemærke 

Formand, Baaring Banke Lokaludvalg 
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