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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg
Mødet afholdt tirsdag d. 03-10-2017 kl. 19:30, hos Ulrik Andersson, Fynsvej 22, Båring.
Tilstede ved mødet: Rasmus, Hans Erik, Britta, Karin, Anders og Ulrik.
Afbud: Tine.
Dagsorden
-

Åben Landsby. Strot fremmøde blandt lokale deltager som ville promovere deres forening
eller aktivitet, men stort set ingen fremmøde potentielle tilflyttere. Der var enkelte
sommerhusgæster som mødte op ved brugsen. Ved legepladsen kom ingen udefra.
Arrangementet var således både en succes og det modsatte. En succes fordi det viste at den
lokale opbakning var tilstede og det modsatte fordi det ikke lykkedes at tiltrække potentielle
tilflyttere udefra.
Der blev drøftet hvorvidt der skulle laves noget lignende til foråret om end i anden form. Hvis
der skal laves noget igen skal det udelukkende foregå ved brugsen.
Anders og Hans Erik indkalder opsamlingsmøde i styregruppe på Kalundgård. Formål er 1. Vil
folk deltage i nyt møde, 2. Brainstorm- ideer til kommende møde.

-

Velkomstmøde til nye borger i byen. Afholdt på efterskolen d. 24/9. Fem familier mødte op.
Mødet tog 2 timer. Der har været positiv tilbagemelding fra deltagerne. Seancen skal gentages
til foråret igen. Der skal min. Være samme antal fremmøde da mødet ellers aflyses. Godt sted
at holde det på efterskolen.

-

Fælles lokaludvalgsmøde d. 23/8 i Ejby. Rasmus fik hold sit indlæg som planlagt. Der blev
generelt drøftet meget sti projekt på den gamle banestrækning. Lige her i Båring Banke ligger
det lidt stille, hvor de i andre området arbejder mere med projektet. Gelsted føler sig generelt
udfordret på mange områder herunder også bosætning. Det blev vedtaget at Rasmus skulle
sende sit indlæg til relevante politikere. Vores fokus på mødet var bla. evt. kommende Biogas
anlæg ved motorvejen og den dialog vedr. dette som har været med kommunen. Den har ikke
været optimal. Vi ønsker mere seriøst svar når de melder tilbage.

-

Borgmesterbesøg mandag d. 9/10 2017. Rasmus har planlagt rute på ca. 2 km. med start på
kælkebakke ved skolen. Starten er netop valgt her fordi det lige nøjagtig er midten i vores
lokalområde. Turen vender legepladsen, den nye udstykning, boldbanerne, kulturstien,
udstykning bag skolen og tilbage til skolen igen. Det er åbent for alle at deltage. Fokus vil være
på alle de områder vi er stolte af og hvor vi synes det halter lidt.

-

Pulje til mindre projekter. Middelfart kommune har afsat 250.000 kr. i 2017 og det samme i
2018 i en pulje som man kan søge om tilskud i til mindre projekter i lokalområderne.
Kommunen havde bedt om 4-5 deltagere fra lokaludvalgene til at deltage i en arbejdsgruppe
som skulle være med til at fastsætte rammerne for ansøgning. Arbejdsgruppen, som er nedsat,

2017-03-10 Referat for møde i Baaring Banke Lokaludvalg

består af deltagere fra Båring Banke, Føns, Indslev, Fjeldsted/Harndrup.
Hovedformål med første møde var Brainstorm. En af kriterierne fra Kommunen var at det
skulle være nemt at administrere. Der var enighed om at pengene skulle bruges til
almennyttige projekter. Ansøgning skulle være løbende og kommunen skulle forbeholde sig
ret til at give afslag, hvis man havde fået fra puljen tidligere. Der skulle ikke være krav om
budgetter og særlige regnskaber samt pengene skal kunne udbetales ved bevilling. Der bliver
formentlig også sat top og bund under størrelse af beløb der kan søges til. Der bliver
formentlig også krav om en eller anden form for medfinansiering ved større beløb.
Sabine fra kommunen laver udkast til rammebetingelser som sendes til lokaludvalgene for
drøftelse.
-

Projekt: Når jeg bliver gammel- aktivt ældreliv. Møde fastsat til d. 30/1 2018. tilmelding er 12.
oktober. Formål med mødet at få kortlagt de aktiviteter og foreninger som er for segmentet
60+ i lokalområdet og få afdækket, hvor udviklingspotentialerne er. Der var ikke umiddelbart
nogen fra bestyrelsen som kunne afsætte tid til at deltage i dette. Tovholder er
sundhedsafdelingen v. Middelfart Kommune.

-

BåringNyt. Det går så vidt vides efter planen, men rettigheder til domænet er endnu ikke
overdraget til lokaludvalget. Det er noget Helge skal sørge for. Vi mangler svar derfra. Der skal
v. aktuel lejlighed gøres obs. på at redaktionen er tyndt bemandet og godt kunne bruge ekstra
kræfter. I forhold til donationer til Båring Nyt er der det sidste år kommet 2.000 kr. i donation.
Penge som skal bruges udvikling og servicering Båringnyt.

-

Skulptursti-gruppen. Har ønske om nyt medlem fra lokaludvalget som afløser for Lene
Bolding. Indtil videre er der ingen løsning på dette. Alternativt skal det vente til efter
generalforsamling hvor der kan komme nyt medlem ind med kunst interesse.

-

Næste møde d. 13. november hos Rasmus Enemærke, Skyttevej 2.

15-10-2017/Ulrik Andersson

