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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdes tirsdag d. 16-01-2018 kl. 19:30, hos Britta, Middelfartvej 14. 
 
Dagsorden 
 

- Kommunens køb af Lundegaardsbakken, bl.a. til seniorbofællesskab. 
 

- Cykelsti på Middelfartvej? 
 

- Vejbump på Blankegaardsvej i Roerslev 
 

- BåringNyt 
Forenkling af siden i gang. Input til hvad der evt. kan slettes. 
Ny facebook-side: Asperup og omegn. 
Betaling for info-landsiden overtages fra august 2018. 
 

- Nyt lokaludvalg i Middelfart By. 
 

- Skulptursti-gruppen 
Opdateret version af kontrakt mellem udstillende kunstner og lokaludvalg, bilag 1. 
 

- Generalforsamling 
 

- Næste møde 
 

- Evt. 
 
 
 

14-01-2018/Rasmus Enemærke 
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Bilag 1 

 

 

Kontrakt om vilkår for udstilling af skulpturer på 

”Den Nordvestfynske Skulptursti”  

Mellem Middelfart Kommune, Østergade 11, 5500 Middelfart og Baaring Banke Lokaludvalg er der 

indgået aftale med sagsnr. 2013-007935-2. Aftalen omfatter en vederlagsfri aftale om leje af areal 

på matr.nr. 47c Asperup By. Det lejede areal må benyttes til opstilling af en skulpturpark samt 

etablering af stisystem inde på arealet.   

Under hensyntagen til ovenstående lejeaftale indgås hermed følgende aftale mellem Baaring Banke 

Lokaludvalg og ejeren af skulpturerne, kunstneren Birgitte Thorlacius. 

- Ejeren må, efter aftale med arbejdsgruppen for skulpturstien opstille egne skulpturer på 
skulpturstien, så længe disse opfylder kravene i ovennævnte lejeaftale. Dags dato har ejeren 
udstillet 12 skulpturer på skulpturstien.  
 

- Alle udstillede skulpturer forbliver ejerens ejendom, medmindre der foreligger anden 
underskreven aftale og henstår på skulpturstien for ejerens risiko. 
 

- Lokaludvalget hæfter ikke for tyveri, skader, hærværk eller lign. af/på skulpturerne, så længe 
de er opstillet på skulpturstien. 
 

- Ejeren har ret til på egen hånd og for egen regning at fjerne en eller flere af ejerens 
skulpturer. 
 

- Aftalen er gældende fra dags dato og gælder indtil den skriftligt opsiges af en af parterne 
med mindst tre måneders varsel. 
 

- Dersom Middelfart Kommune opsiger ovennævnte lejeaftale med Baaring Banke 
Lokaludvalg har Baaring Banke Lokaludvalg ret til at opsige kontrakten med ejeren med 
mindst en måneds varsel.  
 

- Ejeren afholder som udgangspunkt alle udgifter i forbindelse med fjernelse skulpturerne, 
men kan evt. indgå aftale med lokaludvalget om tilskud til disse udgifter. 

 

Båring-Asperup Dato:  

 

 

Rasmus Enemærke Birgitte Thorlacius  

Formand for Baaring Banke Lokaludvalg Kunstner  

 


