
 

Referat fra  møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Mødet afholdtes mandag d. 22. august, 2016,  kl. 19.30, hos Anders Henriksen, Kærbyvej 6 
 

Til stede: Anders, Rasmus, Hans Erik, Britta, Karin, Lene og  fra Gruppen for Kulturel Udvikling 
deltog  Christine, Ole og Bjarne under pkt. 1 

Afbud: Helge og Tine 
 

Ordstyrer: Rasmus 

Referent: Lene 
 

Ad. 1 Skulpturstigruppen 
Christine, sekretær i Skulpturstigruppen, fremlagde gruppens forslag til, hvordan arbejdet med Den 
Nordvestfynske Skulptursti fremadrettet kan foregå som et underudvalg under Baaring Banke 
Lokaludvalg.  Det aftaltes, at lokaludvalget fremover skal have kontrakter til gennemlæsning før 
Skulpturstigruppen endeligt underskriver med kunstnere. Endvidere skal forsikringsspørgsmålet 
endeligt afklares (kan man opholde sig på Skulpturstien på eget ansvar eller skal der tegnes en 
ulykkesforsikring, eller er vi dækket af en kommunal forsikring?) Christine tjekker 
forsikringsspørgsmålet med Middelfart Kommune.  
Lokaludvalget diskuterer skulpturstigruppens udkast til fremtidigt samarbejde med lokaludvalget på 
det næste lokaludvalgsmøde i oktober 

Christine fortalte om de fremtidige planer om udvidelse af Skulpturstien og samarbejdet med både 
Middelfart Kommune og kunstnere i området. Endvidere er der tale om at skabe en oplevelsesbaseret 
tur rundt ved skulpturer mm i området efter geocaching-princippet.  
 
 

Ad 2. Helge ønsker at udtræde af lokaludvalget og lade en suppleant indtræde 
Karin træder til i stedet for Helge. Tusind tak for mange års stor arbejdsindsats og godt samarbejde til 
Helge fra alle i Lokaludvalget.  
 

Ad 3.Info om lokaludvalgets aktivitet i forbindelse med besøg af dommerkomiteen fra Årets 
Landsby 2016  
Rasmus fortalte om dommerkomiteens besøg lørdag den 13. august. Generelt er der en god 
fornemmelse af at vi på en god måde fik dækket det væld af aktiviteter, projekter og foreninger, der 
eksisterer ved mange ildsjæles og frivilliges engagement i vores lokalområde. Der var som 
udgangspunkt 90 minutter til rådighed, og efter kaffe og præsentation i Sognehuset var det ud i 
bilerne og rundt til de planlagte steder. Alt (og alle) klappede. Mange tak til alle der med meget kort 
varsel sprang til og fortalte om deres arbejde i lokalområdet. 
 Afgørelsen om hvem der i sidste ende bliver “Årets Landsby 2016” kommer sidst i september. Der 
arbejdes på et program for hvordan det skal lanceres og fejres, hvis lykkeligvis skulle blive os.  
 

Lokaludvalget har i forbindelse med besøget den 13. august betalt for morgenbrød til involverede i 
præsentationen og vin til traktement i Tvillingegården. 



 

 
 

Ad 4. Bredbånd i Båring Vig 
Skovlund Camping har henvendt sig til kommunen for at høre om mulighederne for etablering af 
bredbånd i området langs kystvejen. Lokaludvalget aftaler at vi kan være behjælpelige med at 
arrangere informationsmøde i forsamlingshuset. EnergiFyn må sende invitationer ud. Rasmus 
kontakter Skovlund Camping.  
 
 

Ad 5. Projekt seniorbofællesskab. 
Det bliver aftalt at udskyde infomødet om Seniorbofællesskab til efter nytår, fx først i februar. 
Planlægning af infomødet fortsætter i løbet af efteråret. Vi skal orientere om mødet i Sognebladet 
(december/ januarnummer).  
 

Ad 6. Status udviklingsplan 

Det besluttes, at vi begynder at arbejde på ajourføringen af udviklingsplanen. Rasmus lægger 
udviklingsplanen ud som et google-dokument, hvor vi kan gå ind og revidere de gamle afsnit, der 
kræver en omskrivning, og skrive nye afsnit til, hvor det er nødvendigt. Arbejdet skal være færdigt før 
jul. 
 

Ad 7. BåringNyt, herunder Helges forslag til pressekort 

Lokaludvalget synes ikke, det er en god ide med et pressekort i den foreslåede udgave. Lokaludvalget 
foreslår et BåringNyt-skilt evt. med billede i en mere enkel udgave. Rasmus skriver svar til Helge. 
 
 

Ad 8. Fællesmøde for lokaludvalg i Strib onsdag d. 21. september  
Rasmus deltager. Der er plads til tre at lokaludvalgsmedlemmer kan deltage, tilmeldingsfrist 18. 
september. 
. 
Ad 9. Næste møde 

Næste ordinære lokaludvalgsmøde: tirsdag den 11. oktober hos Hans Erik  
 

Evt. 
Spørgsmål om stiområde bag skolen. Stien forsvinder og folk ved ikke om de må gå der eller det er 
privat. 
 

 
 

v./ Lene Bolding, den 28. august 2016 
 


