Referat fra bestyrelsesmøde i Baaring Banke Lokaludvalg
Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 19.30, hos Hans Erik, Drejøvej 6.
Til stede: Tine, Karin, Hans Erik, Rasmus og Lene
Kaj Birkelund Pedersen
Afbud: Britta og Anders
Ordstyrer: Rasmus
Referent: Lene
Ad 1 BåringNyt
Kaj gjorde status på Båring Nyt. Der er nu tre medlemmer tilbage i redaktionen, og
BåringNyt kunne godt bruge et par skrivende medlemmer. Kaj indkalder til redaktionsmøde
snarest.
Christine Beelaerts har efterspurgt en plads til Skulpturstien på menubjælken på BåringNyt.
Kaj løser opgaven.
Ad 2 Erfa-gruppe til vidensdeling mellem Middelfarts lokalsamfund
Erfa-gruppen er sat i søen af bosætningskonsulent Anne Marie Klausen, som gerne vil
understøtte lokalsamfundenes dialog og erfaringsdeling. Charlotte Nyeng har udtrykt ønske
om at deltage en gang imellem når det passer ind i kalenderen.
Ad 3 Årets Landsby 2016
Opfølgning på 2. pladsen i konkurrencen. Fejring ved fællesspisning i Båring
Forsamlingshus torsdag den 13. oktober med en stor tak til Niels Kristian Lohmann for hans
initiativ med at indstille Båring-Asperup og også til Grethe Markussen for det arbejde hun har
lagt i sagen.
Ekstraudgave af Sognebladet som opfølgning på 2. Pladsen udkommer i den 15. oktober.
Ad 4 Projekt seniorbofællesskab
På sidste lokaludvalgsmødet blev det besluttet at afholde et infomøde om
seniorbofællesskab i løbet af vinteren/foråret. Vi beslutter at tirsdag, onsdag eller torsdag i
uge 8 er mulige mødedage og at Rasmus kontakter Lis for at få fastlagt dato.
Vi skal booke forsamlingshuset når datoen ligger fast, kontakte til Alex Gren fra
Boligforeningen Lillebælt Alex Gren og sende invitation ud til en kommunalpolitiker evt. Kaj
Johansen fra Social- og Sundhedsudvalget. Det store spørgsmål er fortsat, i hvilket omfang
Middelfart Kommune vil have “en aktie” i et kommende seniorbofællesskab i vores område.
Ad 5 Skulpturstigruppen
Aftalen mellem lokaludvalget og skulpturstigruppen er så godt som på plads. Christine er i
kontakt med Middelfart Kommune vedr. forsikringsspørgsmålet.
Ad 6 Bredbånd i Båring Vig
Det første møde er afholdt og omtalt i Fyens Stiftstidende. Rasmus indkalder til det næste
møde.
Ad 7 Status på projektet: Vandring fra landsby til landsby

Lokaludvalgene har ikke fulgt planen og lagt stier ind i projektet “Vandring fra Landsby til
Landsby”
Baaring Banke Lokaludvalg har èn sti på, men vi skal have mindst to stier mere på.
Skulpturstigruppen havde i august måned en vandring fra Asperup til Kærby langs den
gamle jernbane. Denne rute kunne beskrives.
Ad 8 Status udviklingsplan
På sidste møde blev det aftalt at vi skal redigere udviklingsplanen, så den er a jour. Rasmus
har sendt et fælles google-dokument ud som vi kan arbejde i. Se her Kan man af tekniske
årsager ikke arbejde i google-dokumentet kan bidrag til ændringer sendes Rasmus eller
Lene, så bliver det lagt ind. Udviklingsplanen skal være færdigredigeret ved nytår.
Ad 9 Næste møde
Mandag den 21. november. Mødet afholdes hos Tine på Skovgyden 11.
Evt.
Rasmus skal til Kauslunde i uge 43 og fortælle hvordan et lokaludvalg fungerer.
Ole Warncke er vores nye revisor. Hans Erik kontakter Ole.
ref/ v. Lene bolding, den 16.oktober, 2016

