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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt tirsdag d. 16-01-2018 kl. 19:30, hos Britta, Middelfartvej 14. 
 
Tilstede: Hans Erik, Britta, Rasmus, Tine, Anders, Ulrik, Karin,  
Andre uden for bestyrelsen: Christine Beelaerts fra arbejdsgruppen vedr. skulpturstien og Båring Nyt. 
 
 
Dagsorden 
 

- Kommunens køb af Lundegaardsbakken.  
Godt er det nu er en realitet. Første fokus bliver nok et seniorbofællesskab på den del som er 
lokalplanlagt til tæt lav bebyggelse. Der er arbejdsgruppe som arbejder aktivt på dette. 
Boligforening fra Nr. Åby har tilbud om hjælp til der formelle. Kommunen vil formentlig bruge 
en del af de midler som står i nedrivningspulje til nedrivning af ejendom som ligger ved 
indkørslen til arealet. Tidshorisont vides ikke, formentlig i løbet af det kommende år. 
 

- Cykelsti på Middelfartvej.  
Der har tidligere været drøftet cykelsti på Middelfartvej. Indtrykket er at der umiddelbart ikke 
arbejdes videre med dette. Forventningen er nok at der arbejdes videre med banestien som så 
også bliver cykelsti. Tidshorisont ukendt.  
 

- Vejbump på Blankegaardsvej i Roerslev.  
Stort ønske fra Roerslev om vejbump igennem byen i hver ende. Teknisk forvaltning skal 
spørges om mulighed og evt. salgsbehandling. Rasmus laver skriv. 
 

- BåringNyt 
Forenkling af siden i gang. Input til, hvad der evt. kan slettes. 
Ny facebook-side: Asperup og omegn. Er allerede godt i gang. 
Betaling for info-landsiden overtages fra august 2018. Kommunen har forhøjet 
lokaludvalgenes årlige tilskud fra 3.000 til 6.000 kr. således at der er penge til at overtaget 
gebyret til ”infoland” for platformen som hjemmesiden er bygget op på. 
  
Der er kommet to nye medlemmer i Båring Nyt(Mette og Dennis) som er meget aktive. De har 
lavet facebooksiden ”Asperup og omegn”. Der arbejdes på forenkling af hjemmesiden. Den er 
meget tung og trænger til oprydning. Der er dog enig om at hjemmesiden ikke må nedlægges i 
det den også fungere som de lokale foreningers arkiv og dokumentation for deres aktiviteter 
med bla. dagsordninger, referater, aktivitetskalender. En detalje som der også skal være styr 
på bla. i forhold til forskellige fonde som man kan have søgt. Der er stadig ikke nogen løsning 
på, hvordan skærm i Brugsen kan opdateres mere smart. Der er dog enighed om at skærmen 
er en rigtig god ting. 
 
 



2018-01-16 Referat fra moede i Baaring Banke Lokaludvalg.docx 

- Nyt lokaludvalg i Middelfart By.  
Stiftstidende har fokus på det og sendt survey til Formænd for de forskellige lokaludvalg. Vores 
holdning er at lokaludvalget skal være upolitisk og dermed er det trist med det store politiske 
fokus som er kommet her. Vi forholder os neutralt. Tidligere var det et krav at man ikke både 
kunne være politisk aktiv og så også sidde i lokaludvalg. Det er dog ændret. 
 

- Skulptursti-gruppen 
Har fået 25.000 kr. i tilskud fra Småprojekt Pulje. Arbejdsgruppen har fået tilbud fra 
kommunen på, hvad det koster at lave kan lave petanque bane. Kommunen skulle have 
15.000,- de resterende 10.000 kr. skal bruges til køb af skulptur. De fleste andre skulpturer 
som står på arealet er til låns. De regner med at gå i gang med at lave bane til marts. 
De ønsker at en fra lokaludvalget deltager i deres møder. Det blev drøftet, at det skal gå på 
skift. Det gælder også Båring nyt. Belysning på juletræ er opmagasineret ved Christine og Ole. 
De har en vision om at lave en Skulptursti fra Middelfart til Bogense sammen med den 
planlagte sti som skal gå på den jernbane.  
Kontrakt om vilkår for udstilling af skulpturer på den Nordvestfynske Skulptursti (bilag 1) 
underskrives af Rasmus og Christine bringer den til underskrift hos Birgitte Thorlacius.  
 

- Generalforsamling.  
Britta (genopstiller), Hans Erik (genopstiller), Tine (genopstiller) er på valg, Helge træder ud 
grundet at han er flyttet. Dato d. 25 april. I Båring forsamlingshus. Tine booker. Hans Erik 
sørger for forplejning.  
 
Kunne være en ide at invitere lokale foreninger til at komme med et status på, hvad de 
arbejder med. Det skal drøftes på næste møde 
 

- Næste møde er den 5 marts ved Anders på Lyøvej 2 kl. 19.30 
 

- Evt. 
Roerslev forsamlingshus har ligesom Skulpturstien fået tilskud fra småprojektpuljen. UA har 
d.d. snakket med Sabine Christensen fra kommunen der er nu brug 350.000 kr. ud af de samlet 
500.000 kr. som var sat af. Så det må betegnes som en succes.  
Båring Forsamlingshus beder om hjælp til rep. Af fortov fra forsamlingshus til Kalundgård. Den 
er meget ødelagt. De mener at vi skal tage kontakt til kommune. Rasmus vil gøre dette. 
Helge er flyttet til Fredericia og dermed udtrådt at bestyrelsen. 
Sabine fra kommunen har efterlyst 2 lokaludvalgsmedlemmer fra Middelfart til at deltage i et 
regionalt netværk på Fyn. Ingen fra Båring Banke Lokaludvalg kunne afse tid til at deltage i 
dette.  
Middelfart Kommune har inviteret til Fondskonference i Vejen Idrætscenter d. 27. feb. Kl. 16. 
Fra Baaring Banke ønsker Karin, Britta og Ulrik at deltage. 

 
22-01-2018/Ulrik Andersson 
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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  

 


