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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg. 

Møde afholdt mandag d. 14. maj 2018 kl. 19.30 hos Britta Siemsen. 

Deltagere: Britta Siemsen, Karin Heldgaard, Hans Erik Nielsen, Rasmus Enemærke, Anders Skov Henriksen, 

Ulrik Andersson. 

Afbud: Tine Busk. 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Dialogmøde 

3. Tilflyttermøde 

4. Borgerforslag om udvidelse af Multisalen ved Båring Skole 

5. Evt. 

6. Næste møde 

Punkt Drøftelse  Ansvarlig 

Ad.1 Bestyrelsen konstituerede sig således. Alle poster blev besat som hidtil 
dvs. ingen ændring.  
Formand: Rasmus Enemærke 
Næstformand: Tine Busk 
Kasserer: Hans Erik Nielsen 
Sekretær: Ulrik Andersson 
Dog ønsker formanden aflastning for en del af sine opgaver. Derfor vil 
fokus fremadrettet være på uddelegering af ansvar til de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen ikke fuld besat. Der blev 
derfor drøftet nye emner til kandidater. Der var forslag om 3 personer 
som skulle kontaktes 

Alle i bestyrelsen 
 
Kontakt til nye emner 
til bestyrelsen: Ulrik, 
Britta, Hans Erik 

Ad. 2 Der er dialogmøde med kommunen og de andre lokaludvalg onsdag d. 
23. maj i Strib. Bestyrelsen deltager med 4 personer. Der er fastlagt 
dagsorden ud fra indkomne forslag fra de enkelte lokaludvalg og i 
samarbejde med kommunen. Følgende punkter er på dagsordnen 

• Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund 

• Samlingssteder der styrker lokale fællesskaber 

• Korte orienteringer. Herunder Blå flag strande og kystsikring 

• Evt.  

• Afslutning ved borgmester Johannes Lundsfryd Jensen 
 

Det er i øvrigt fra kommunen side besluttet at antallet af dialogmøder 
hæves fra 1 til 2 årlige møder 
 

Britta, Ulrik, Rasmus, 
Hans Erik 

Ad. 3 Der er endnu ikke afholdt tilflyttermøde. Mødet forsøges afholdt på 
efterskolen med deltagelse af min. 1 person fra lokaludvalget samt to 
frivillige lokale fra byen. Derudover skal bosætningskonsulenten 
deltage. Hun kommer ligeledes med en velkomstpakke fra kommunen.  
Bosætningsfolder skal udleveres på mødet. Folderen trænger i øvrigt til 

Rasmus 
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opdatering. Der mangler billeder af de lokale folkedansere og Roerslev 
forsamlingshus. Rasmus har skabelon liggende. Britta sender billede at 
forsamlingshus til Rasmus. Kommunen trykker nye foldere. 
Eksisterende foldere skal ud og leve. Da der er fællesspisning i Båring 
forsamlingshus d. 15/5 tager Britta og Karin foldere med derop samtidig 
med at de bruger et par minutter på at promovere lokaludvalget og 
dets arbejde. I skrivende stund er det sket. 
Der blev på mødet efterspurgt uddelingskopier af vores referater til 
dem som ikke har adgang til computer derfor bliver der som tidligere 
lagt kopier på lokalarkivet samt ophængt på brugsen opslagstavle 
udenfor 

 
 
 
 
Britta og Karin 
 
 
Ulrik 

Ad. 4 Borgerforslag om udvidelse af multisalen på skolen. Lokal borger har 
stillet forslaget. Der var ingen som kendte til forslaget eller 
forslagsstiller. Et godt forslag. Vi kender dog ikke forslagsstillers ide med 
forslaget og hvorvidt vedkommende har drøftet dette med de 
forskellige brugere af salen. Vi kontakter vedkommende for at høre 
nærmere inden dialogmødet. 

 
 
 
 
 
Ulrik 

Ad. 5 Evt. 
Bosætningsarrangementet for evt. tilflyttere sættes på standby indtil 
videre. Vi tror umiddelbart lige pt. det er spildte kræfter. I stedet for 
skal mere fokus på at få de gode historier ud i pressen. Budskabet skal 
bredes ud til de lokale ildsjæle. Det blev derfor besluttet at vi kobler os 
på Båring Nyt besøgsrunde ved de lokale foreninger. Så kan vi samtidig 
med benytte lejligheden til at få synliggjort lokaludvalget, dets arbejde, 
formål samt, hvad de lokale kan bruges os til. Vores besøg til 
familiecafeen på skolen viste, at der var ret mange af det yngre 
segment som ikke vidste hvem vi var og hvad de kunne bruges os til. 
Der skal derfor kontakt til Båring Nyt og når de tager på besøgsrunde 
skal de melde ud til lokaludvalget og så skal vi i fællesskab byde ind med 
vores deltagelse. 
 
Byggegrunde: Rasmus har konstateret at der ikke er sket mere mht. 
promovering af byggegrundene. Det samme gælder prisen som endnu 
ikke er sat ned som besluttet på byrådsmøde i marts. Det er vi noget 
uforstående overfor. Det vil blandt andre ting blive lagt frem til 
dialogmødet bl.a. sammen med den manglende mulighed pt. for 
vuggestueplads lokalt.  
 
Skolen har desangående inviteret til kaffemøde på skolen d. 22/5 kl. 
15.30. Formand og næstformand deltager. 
Domæne til BåringNyt er desværre ikke helt på plads endnu. Der skal 
følges op på dette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle i bestyrelsen på 
skift 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus og Tine 
 
Han Erik 
 

Ad. 6 Næste møde: 25/6 kl. 19.30 ved Rasmus Enemærke  

 

Referent: Ulrik Andersson  


