Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg
Mødet afholdtes mandag d. 23. januar, 2017, kl. 19.30, hos Britta, Middelfartvej 14
Til stede: Anders, Rasmus, Helge, Britta, Karin, Tine, Lene og fra BåringNyt deltog Kaj
Afbud: Hans Erik
Ordstyrer: Rasmus
Referent: Lene
Ad. 1 Info om Fyens Stiftstidendes spørgeskemaundersøgelse
Fyens Stiftstidende har spurgt alle lokaludvalgsformænd om en række forskellige ting, som fx hvad de
enkelte lokaludvalg vil prioritere højst i de kommende år, hvordan samarbejdet er med kommunen,
om kommunen skal fokusere mere mod trekantsområdet end mod Assens/Odense og lign.
Avisen har brugt svarene til nogle artikler, hvor nogle lokaludvalg er blevet spurgt yderligere ind til
deres svar.
Rasmus kan ikke i detalje huske alle spørgsmål og svar, da spørgeskemaet var web-baseret og derfor
ikke længere tilgængeligt for os.
Ad 2. Båring Nyt og velkomstmøder
Kaj fortæller, at BåringNyt har modtaget 450 kr. i donationer. Der er fortsat brug for flere kræfter i
BåringNyt. Forstærkning på vej ;-)
Det kniber fortsat gevaldigt med anmeldelse af aktiviteter, og vi beslutter, at foreningsformænd
kontaktes om aktiviteter i foreningerne frem til juni.
BåringNyts to domæner bliver overdraget til Lokaludvalget v. Rasmus.
Velkomstmøder: Sidste mødes beslutning om at lægge velkomstmøder i forbindelse med kommende
lokaludvalgsmøder ændres. Vi beslutter, at der lægges 4 velkomstmøder hen over året efter gammelt
koncept og med “gammel” ankermand. Møderne vil finde sted på efterskolen.
Ad 3.Infomøde om seniorbofællesskab
Mødet bliver afholdt onsdag den 22. februar kl. 19.30 i Båring Forsamlingshus.
Gæster som inviteres: Alex Gren (boligforeningen Lillebælt), Kaj Johansen (Social- og
sundhedsudvalget) og en til fra forvaltningen (endnu ikke kontaktet). Lokaludvalget laver flyers og Lis
deler ud. Lis bager ligeledes kage til arrangementet. Medlemmer fra lokaludvalget mødes kl. 18.30 og
gør klar. Vores kasserer køber kaffe/te, fløde/mælk. Rasmus kontakter avisen.
Ad 4. Fælleslokaludvalgsmøde i Nørre Aaby den 25. januar
Britta og Rasmus deltager.
Lokaludvalget har diskuteret udsendt oplæg Rammer for lokaludvalg i Middelfart kommune. Vi ønsker
at formuleringen der går på at lokaludvalget rolle er: rådgivende og vejledende, skal diskuteres.
Endvidere vil Baaring Banke Lokaludvalg arbejde for at der etableres en pulje i Middelfart Kommune
som de enkelte lokaludvalg uden tung administration kan anmode om støtte fra til særlige

gøremål/arrangementer/tiltag. Vi kan ikke tilslutte os forslaget om, at lokaludvalgene pr. automatik
skal have flere penge og ej heller at lokaludvalgenes rådighedsbeløb i fremtiden skal afhænge af antal
beboere i lokalområdet.
2 repræsentanter fra lokaludvalg i Middelfart Kommune kan deltage i mødet i Landdistrikternes
Fællesråd i København den 6. februar. Kan vi deltage?

Ad 5. Åben Landsby: en eftermiddag med aktiviteter i Båring/Asperup
Lokaludvalget beslutter at 2.pladsen i Årets Landsby fra Lokaludvalgets side “officielt” er afsluttet
hvad arrangementer angår, men at 2. pladsen naturligvis af alle kan tjene til inspiration og anvendes
til god og styrket omtale af vores lokalområde.
Lokaludvalget ønsker at undersøge muligheden for en kombination af sidste års Kulturdag og
præsentation af byggegrunde og huse til til salg i lokalområdet, samt evt. præsentation af foreninger.
Hvor meget kan være i gang på én eftermiddag uden at spænde ben for de enkelte arrangementer og
deres ide og og charme? Kan vi fx planlægge således, at Asperupgaards åbning af kunstudstilling og
åben have bliver en del af dagen….eller skal vi holde det adskilt?
Lene tager kontakt til kulturgruppen for at høre deres mening. Ligeledes kontaktes Bjarne og Lene
melder tilbage til Lokaludvalget.
Ad 6. Status på udviklingsplanen
Ikke god. Der er overhovedet ikke skrevet noget…..vi må i gang.
Og husk at planen var således at kan man ikke skrive direkte kan tekst til sendes til Lene eller Rasmus
som så sætter ind.
Link: https://docs.google.com/document/d/1_65DqfWIU6X5Y6F103oN-R-fXQNGJioPFoG2sQ9V870/edit?usp=sharing

Ad 7. Næste møde
Næste møde er den 2. marts hos Rasmus i skoven.
Evt.
Rensningsanlægget bliver ikke til noget. Rasmus arbejder videre med at finde ud af, hvordan landet
ligger med biogasanlæg.
Anders fortæller, at han og Christine har været til møde om trafiksikkerhed på Hindballevej.
Kommunen arbejder på at lave bump, men lokale beboere skal med på råd.
v./ Lene Bolding, den 28. januar 2017

