
Referat fra møde i Båring Banke Lokaludvalg 

Torsdag d. 16/5 2017 hos Rasmus Enemærke, Skøttevej 2, 5466 Asperup. 

Tilstede ved mødet: Rasmus Enemærke, Hans Erik Nielsen, Anders Henriksen, Ulrik Andersson.  

Afbud fra Britta, Karin, Tine. Ingen afbud fra Helge 

(lokaludvalget er, jf. vedtægter, beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede) 

Dagsorden 

 

 Konstituering 
Indberetning af medlemmer til kommunen 

 BåringNyt 

 Info fra dialogmøde d. 8/5 

 Info fra kort møde med Lasse Filsø, vedr. klimasikring i Båring 

 Velkomstmøde 

 Evt. 
 

Konstituering. 

Følgende poster blev besat. 

 Formand: Rasmus 

 Næstformand: Tine Busk 

 Kasser: Hans Erik Nielsen 

 Sekretær: Ulrik Andersson 

Rasmus indberetter ændring af bestyrelses sammensætning til kommunen. 

Båringnyt. 

Er lidt udfordret på bemanding. Reelt set er der kun en person (Kaj)som driver siden. Der mangler flere 

hænder ligesom der også mangler sponsorstøtte til at drive siden. Siden årsskiftet er der modtaget 500 kr. 

Der laves derfor en opfordring til Båringsnyts brugere om at donere tilskud. Der er tidligere sendt 

opfordring ud og det gøres igen. (Kaj står for dette) 

Der er betalt erstatning på 2.500 kr. for brug af billede, hvor der er copyright på og, hvor man ikke har 

været opmærksom på dette. Båringnyt og alle sider under dette herunder facebook er gået igennem og en 

del billeder er slettet pga. copyright. Alle brugere af Båringnyt er orienteret om d. 23/4 2017 vedr. dette. 

Der henvises her i øvrigt til referat fra generalforsamling i lokaludvalget d. 25/4 2017 

Udfordring med at få flyttet ophavsret/administrator ret til lokaludvalg er stadig ikke løst. 

 



Info fra dialogmøde med kommunen 

Følgende blev drøftet på mødet. 

Kommuneplan som er i høring til den 6 juni 2017. Der er lavet link på kommunens hjemmeside  til planen 

hvor man bla. kan taste sin egen adresse og se, hvad der er af betydning for ens eget område. Se mere på 

www.middelfart.dk/forslagtilkommuneplan2017  Hvis eks. man taster Asperup i søgefelt kommer afsnit om 

rammebetingelser for bosætning i vores lokalområde. Umiddelbart er der ikke ændringer i forslaget for 

vores lokalområde. Nyt generelt for Middelfart området er dog at plan for jernbane og motorvej er skrevet 

ind. Det samme gælder Naturpark Lillebælt 

Kyst og strande. 

Uffe Højbye gennemgik hvad man må og ikke må i forhold til adgangsforhold og kystsikring. Nogle meget 

komplicerede regler og som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til kystsikring af strande. 

Der sker opgradering af 4 blå flag strande herunder den lokale strand ved molen.  Der er bevilget 800.000 

kr. til projektet. Der er en lang proces mht. godkendelse. De håber at være færdig om to år. Ved molen skal 

der bla. fjernes vilde roser, laves nyt slæbested, grillplads, bruser, nye borde/bænkesæt og plads til surfere.  

Samskabelse og samarbejde fra lokaludvalgene.  

Der blev orienteret om projekt ”Kirke og landsby” hvor kirke, lokaludvalg, foreninger og andre aktører er 

gået sammen om at skabe udvikling. Føns og omegns lokaludvalg har bla. Arbejdet med dette. Indslev 

Lokaludvalg gjorde status kommunesammenlægning og samarbejdet. Det nye lokaludvalg for Kauslunde, 

Gamborg, Svendstrup og omegn præsenterede sig selv. Strip Lokaludvalg fortalte hvad de arbejdede med 

bla. at der er oprettet et såkaldt ”ko græsser laug” 

Kort orienteringspunkter fra kommunen. 

Der arbejdes med Middelfart som demens venlig kommune. I den forbindelse efterspørger kommunen 

demens venner. Så har man lysten skal man henvende sig til kommunen.  

Udrulning af bredbånd. Ca. 90% af husstandene er dækket ind nu. Der er stadig enkelte huller. Der er 

bredbåndspulje, hvor der er mulighed for at søge tilskud, hvis man er flere som går sammen  om at søge. Jo 

flere man går sammen, jo større chance for tilskud. Ansaøgningsfrist er 14/9 2017. Se mere på 

https://ens.dkansvarsomraader/bredbaarnd/bredsbaandspuljen  

Kollektiv varmeanlæg og energi 

Opfordring fra kommunen om at gå sammen om fælles energiløsninger. De vil gerne hjælpe med 

løsningsforslag.  

Stiplan. De er over halvvejs samlet set. Stiplan skal nok revideres lidt ligesom de ønsker flere lokale ruter. 

Der er tilskudsmuligheder i begrænset omfang til disse. 

http://www.middelfart.dk/forslagtilkommuneplan2017
https://ens.dkansvarsomraader/bredbaarnd/bredsbaandspuljen


Evt.  Rasmus orienteret om vores udfordring med at bruge billeder fra nettet forskellige steder uden at 

have styr copyright. Med udgangspunkt i dette blev givet eks. med Strib Lokaludvalgs hjemmeside som også 

havde gjort brug af billeder fra nettet uden at have styr på copyright regler. Det var de ikke selv klar over. 

For mere uddybende detaljeret orientering fra mødet henvises til kommunens referat fra mødet. 

Møde om klimasikring i Båring 

Rasmus har holdt møde med studerende Lasse Filsø ang. Klimasikring i Båring. Han var ved at skrive opgave 

om klimasikring og havde fokus på bla. sugende underlag på cykelstiger og veje. Han blev anbefalet at kigge 

på klimasikring af de nye byggegrunde i byen. Vi har ingen reelle cykelstier i byen og byvejen er næsten lige 

renoveret, så der er ikke ret meget at komme efter der.   

Velkomstmøde til tilflyttere. 

Helge er tovholder på gruppen som har med dette at gøre. Der er sendt en liste med tilflyttere til gruppen. 

En enkelt tilflytter har rykket for nyt vedr. dette. Der henstilles til gruppen at der bliver sat gang i processen. 

Evt.  

Der er arbejdsgruppe i byen som arbejder på muligheder for at lave seniorbofællesskab evt. på udstykning 

bag skolen. Der er formentlig i lokalplanen mulighed for dette og da der nu er kommet ny ejer af arealet 

kan det være at det giver nogle nye muligheder. Lokaludvalget er pt. som sådan ikke involveret i dette. 

Bredbånd i Båring sommerland i sommerhusområde på kystvejen ligger lidt stille. Der er holdt møde med 

grundejerforeninger hvor der blev delt arbejdsopgaver ud til de enkelte grundejerforeninger bla. med 

hensyn til opbakning mv. Rasmus har ikke rigtig hørt mere fra dem om, hvad de har fundet ud af. Så indtil 

videre ligger det lidt stille. 

Næste møde. Bliver nok i uge 26. Der udsendes Doodle vedr dato. 

Referent: Ulrik Andersson 

  

 

  

 

 

   

 


