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Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Afholdt onsdag d. 08-06-2016 kl. 19:30, hos Rasmus Enemærke, Skyttevej 2 

 

 

Dagsorden 

 

- Opfordring fra Lis Kristensen til at afholde et informationsmøde om evt. etablering af 

seniorbofællesskab. 

Inspireret af det nyligt afholdte møde i Føns om seniorbofællesskab der, fortalte Lis Kristensen 

om hvilke fordele hun kan få øje på i et seniorbofællesskab og opfordrede lokaludvalget til at 

arrangere et lignende møde på Baaring Banke.  

Når mødet arrangeres, vil Lis gerne hjælpe med at uddele invitationer, evt. via gåklub og 

strikkeklub. 

Boligforeningen Lillebælt v. Alex Green, vil i flg. Lis gerne stille op til infomøde. 

 

Muligt set-up for bofællesskab: 

Boligforeningen vil være bygherre og ejer. 

Fælleshus med festlokale, værksted, overnatningsmulighed. 

 

Lokaludvalget tager ideen fra Lis op og planlægger i august/september at afholde møde ca. 

oktober.  

Mødet kan evt. kombineres med info om kommunens sundhedstilbud til ældre. 

 

- Konstituering af lokaludvalget 

Fortsætter med samme opstilling: 

Formand: Rasmus Enemærke 

Næstformand: Tine Busk 

Kasserer: Hans Erik Nielsen 

Sekretær: Lene Bolding. 

 

- Info fra dialogmøde d. 24/5. 

Se tidligere fremsendte referat. 

 

- Oprettelse af skulpturstiforening. 

Spørgsmål fra skulpturstigruppen: Skal der oprettes en forening til skulpturstien? 

Efter lidt diskussion af fordele og ulemper ved oprettelse af en selvstændig forening, enedes 

lokaludvalget om, at vi ikke vil ”tvinge” skulpturstigruppen til at danne en forening, men at 

skulpturstien godt kan rummes under lokaludvalget. Det kræver dog, at der laves nogle klare 

aftaler og forventningsafstemninger mellem skulpturstigruppen og lokaludvalget. 

Vi indbyder derfor skulpturstigruppen til næste lokaludvalgsmøde for at lave retningslinjer for 

fortsat samarbejde, herunder aftaler om økonomi/konto/forsikring af skulpturer etc. 
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- Høring af spildevandsplan. 

http://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202016/Forslag%20til%20spildevandsplan%

202016-2020.aspx 

Ved alternativ placering ved Søren Bondes gård, kunne man lave tilkørsel fra rastepladsen 

Lillebælt Nord.  

Rasmus laver udkast til høringssvar, som kan rundsendes til kommentering i god tid inden 

høringsfristen (29/6). 

 

- Status udviklingsplan 

Stier – En sti indkodet: Lykkegaardsvej. Flere ”points of interest” er indlagt i app’en.  

Arne fra RAVKO koder ind, når han får inputs i en færdig pakke med billeder, links etc. 

Stier kan på sigt evt. krydres med QR-koder på forskellige fixpunkter.  

Info om app’en på strategiske steder, når der er flere stier indkodet: Opslagstavler, infoskærm, 

tvillingegården etc. 

 

Trafik. Plan om samarbejde med skolebestyrelsen om yderligere tællinger, evt. ved skolen en 

morgen. 

 

Deleøkonomi – redskabsskuret og byt til nyt. Dorte Møller Madsen har været til infomøde i 

Middelfart d. 2/6 og præsenteret nogle af de dele-økonomi-ideer som kom frem på 

udviklingsmødet i november.  

 

Shelters. Udpegning af jorde langs vandet, hvor lodsejerne vil huse shelters.  

http://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202016/Lodsejere%20til%20shelter 

 

 

- Næste møde 

22/8, kl. 19:30. Hos Anders, Kærbyvej 6. 

 

- Evt. 

Bertha (Basses lillesøster) søsættes d. 19/6, kl. 11:00 

 

 

13-06-2016/Rasmus Enemærke 

 


