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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt mandag d. 25-06-2018 kl. 19:30, hos Rasmus, Skyttevej 2. 
 
Til stede: Ulrik Andersson, Anders Skov Henriksen, Rasmus Enemærke, Britta Siemsen, Karin Hel-
gaard, Tine Busk, Afbud fra Hans Erik Nielsen 
Deltager udefra: Lise Trangbæk fra fællesbestyrelsen i Båring Børneunivers, Poul Erik Jensen fra 
Roerslev  
Dagsorden 
 

1. Bosætning og vuggestuepladser i Børnehuset 
2. Herunder nyhed om brug af kommunens overskud fra 2017: 

https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202018/Overskud%20p%C3%A5%2042%20mio,-d-
,%20g%C3%A5r%20nu%20til%20b%C3%B8rnefamilierne,%20de%20%C3%A6ldre%20og%20b%C3%A6redygtig%20byudvikling%20i%20lokalomr%C3%A5derne 

3. BåringNyt 
Herunder status på domæne-situationen. 

4. Evaluering småprojektpuljen. 
5. Åbning af skulptur-petanque-banen, søndag d. 1/7, kl. 14. 

Kan vi stille hold? 
6. Status udviklingsplan og plan for opdatering af udviklingsplanen i forbindelse med besøg 

fra forvaltningen under overskriften: Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025. 
Link til udviklingsplanen: http://baaringnyt.dk/wp-content/uploads/2014-04-24-
Udviklingsplan-Asperup-Roerslev.pdf 

7. Status supplering af medlemmer til lokaludvalget. 
8. Tilflyttermøde 
9. Evt. 

 

Punkt Drøftelse/beslutning Ansvarlig 

Bosætning og 
vuggestue 

Status: Der er givet midlertidig tilladelse til at få 4 pladser mere. Til 
december er der 10 børn i vuggestuen og der er plads til 12 (mid-
lertidig) Der er ikke noget på skrift. Så pt. passer norminering. Vo-
res fokus er på, hvad man får at vide, hvis man gerne vil flytte til 
området og ønsker børn i pasning. Skolebestyrelsen ønsker mere 
fleksibilitet. F.eks. at der skulle mere samarbejde med dagpleje. 
Vuggestuen er bygget til 16 børn 
Fra vuggestuen er ønsket om fast norminering på 12. 
Kommunen har lovet at undersøge udvikling i børnetal, men der er 
ikke sket noget endnu. 
Skal vi gøre noget her og nu? 
Der skal laves skriv til de politisk ansvarlige om, hvad der ligger til 
grund for de beslutninger som er taget mht. yderligere bevilling af 
vuggestuepladser. 
Børneuniverset laver selv skriv. Vi er med på cc. Ligesom Børneuni-
verset kommer med på cc. Når vi skriver. 
 
Byggegrunde er endnu ikke sat ned. Det skulle være i proces og 
komme på plads indenfor nærmeste fremtid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus 

BåringNyt Domæne er ikke helt på plads endnu. Der skal følges op på det. 
Finansiering af internet. Lokaludvalget kan godt finansiere en eller 
anden form for internet så længe det kan rummes inden for vores 
rammer af vores ekstra tilskud på fra kommunen. Bjarke fra Cow-

Hans Erik 
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Connect har lovet at sponsere hardware. Der skal følges op på det  
Ulrik 

Småprojektpul-
je 

Pulje blev slået sammen til en pulje i stedet for at blive fordelt over 
to år. Det var praktisk nemmest. Den blev hurtigt brugt op (mindre 
end 5 mdr). Der var enkelte som fik nej ligesom der var enkelte 
som de var i tvivl om.  
Der blev drøftet om kriterier skal ændres eks. Så der kan købes 
redskaber til vedligehold som f.eks. buskryddere og eller robot-
plæneklippere fordi ”landsbypedel ordningen” er afskaffet. Der 
blev drøftet restriktioner f.eks. at man maks. kan søge to gange pr. 
år eller 25.000 kr. pr. år. 
Nye kriterier kommer først til at gælde fra 2019.  Dvs. man forven-
ter der bliver afsat en ny pulje.  
Der var generel tilfredshed med hvordan det havde fungeret. 
I skrivende stund er puljen lukket op igen for 2018 med yderligere 
250.000 kr. 

Ulrik 

Åbning petan-
quebane 

Skal vi stille hold: Rasmus, Hans Erik, Ulrik, Britta og måske Tine 
deltager. 

 

Status udvik-
lingsplan/ bæ-
redygtig byud-
vikling 

Der skal laves opdatering udviklingsplan. Vi har bedt om udsættel-
se til 2019. Vi skal være med til at definere bæredygtig udvikling. 
Der skal laves bymøde med opsamling senest en gang i 2019.  
Kommunen har meldt ud, at de kommer på besøg en gang i 
2018, hvor drøftelsen er, hvad vi kan bruge kommunens bygninger 
til, udover hvad de bruges til i dag.  

 

Supplering be-
styrelse 

Der har været kontakt til flere, men ingen er foreløbig mødt op. Alle. 

Tilflyttermøde Der er ikke sket noget siden sidste møde. Ambition er et møde ef-
ter sommerferien 

Rasmus 

Evt. Flytning affaldsspand til forsamlingshus fra andet sted i byen. For-
samlingshuset har stort ønske om offentlig skraldespand ved for-
samlingshuset. Deres skraldespand er der kommet lås på nu og der 
mangler en skraldespand til hundeposer mv.  Kommunen flytter 
den som bliver brugt mindst af de affaldsspande som er stillet op til 
hundeposer og flytter den til forsamlingshuset. I første omgang 
som forsøg. 
 
Ved kik på brugens opslagstavle kan det konstateres at der er stor 
aktivitet i lokalområdet. Bl.a. på kunst- og musikområdet. 
Vi skal fremadrettet have fokus på ”den gode historie” når det pas-
ser ind. 
 
Vi skal være obs. på ledelsesstruktur i Båring Børneunivers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste møde d. 14. august hos Tine Busk  

 
 

25-06-2018/ Ulrik Andersson 


