
Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Torsdag d. 29-01-15 kl. 19:30 i Roerslev-Blanke Forsamlingshus. 

Til stede: Karin, Britta, Hans Erik, Helge og Rasmus. 

Afbud: Lene og Tine 

 

Dagsorden 

 

- Info fra dialogmøde og fælles lokaludvalgsmøde. 

Dialogmødet 

Stor deltagelse fra de forskellige lokaludvalg 

Præsentation af stiplan, hvor der bl.a. blev tilkendegivet at skiltning og vedligehold af 

eksisterende og kommende stier skal prioriteres. 

Bosætningskonsulenten præsenterede sit arbejde og stiller sig i høj grad til rådighed for 

lokaludvalgene i forsøget på at tiltrække tilflyttere. 

Kollektiv trafik og teletaxa. Opfordring til at give høringssvar til køreplaner, der kommer i 

marts. Lokaludvalgene opfordres til at udbrede kendskabet til teletaxaen og kan få hjælp til 

info fra kommunen, ved fx fællesspisninger osv.  

 

Fælles lokaludvalgsmøde 

Alle ønsker bedre skiltning af stier. 

Opfordring til at der til stadighed deles info om begivenheder i de forskellige områder.  

Der blev lavet mailingliste for de hjemmesideansvarlige i de forskellige områder. 

 Næste møde: 15/9 hos RAVKO 

 

- Høringssvar til stiplan. 

Der er uklarheder og fejl omkring projekt T1 ved Hindballevej, som påtales i høringssvaret. 

Vi skal have præciseret at hele Hedegaardsvej bør prioriteres som transportforbindelse.  

For en sikkerheds skyld bør vi opmåle den eksisterende cykelbane langs Hedegaardsvej for at 

verificere at den er så bred som beskrevet i stiplanen. 

I forhold til de rekreative ruter, virker det meget besynderligt, at der er så få 

transportforbindelser til kystområderne. Her skal vi have Strandgyden med. 

Cykelsti langs Middelfartvej vil måske give mere effekt end en hel ny banesti, som vil ligge et 

stykke fra alfarvej. Lodsejere vil blive mindre berørte. 

Der tages kontakt til Christine Beelaerts og Lars Klindt for at høre hvad de hver især præcist 

mener om banestien. På baggrund af det vil vi afveje hvad der vi skriver i vores høringssvar. De 

opfordres begge til at indgive egne høringssvar. 

Manglende afmærkning af stier kan kommenteres i høringssvaret. 

 

- Præsentationsruten til bosætningskonsulent Anne Marie Klausen. 

Status og færdiggørelse. 

Ruten sendes til Anne Marie uden billeder (RE) her og nu, men med beskrevne fikspunkter. 

Lokal Kommunikation påtager sig opgaven med at indsamle billeder af fikspunkterne, når 



naturen igen bliver fotogen. 

Kontakt til EnergiFyn for at få et kort over hvor der er lagt fibernet ud. 

 

- BåringNyt (fast punkt på dagsordenen) 

Det står lidt stille med at bruge siden fra de forskellige foreninger. 

BåringNyt vil helst, at man lægger nyheder ind på hjemmesiden, hvorfra de så går til Facebook. 

Når der lægges historier ind via Facebook, så kommer de ikke ind på BåringNyt. 

BåringNyt vil altid gerne lægge materiale på siden, bare de aktivt får tilsendt tekst og billeder i 

en simpel mail til: post@baaringnyt.dk.  

Båring Nyt har den fordel at den bliver et langtidsarkiv for alle de registrerede aktiviteter.  

Velkomstkurvene bliver taget meget godt imod. 

Kun tilflyttere fra andre kommuner bliver automatisk registreret, så hvis man kender til folk 

som er flyttet til og kommer indenfor kommunegrænsen, kan BåringNyt kontaktes. 

Ide om evt. at præsentere nye tilflyttere hver måned i stil med hvad der tilsyneladende gøres i 

Gelsted. 

Nyt månedligt tiltag: Historisk præsentation fra lokalarkivet + præsentation af en lokal 

virksomhed. 

 

- Kunsten at redde liv, se bilag 1. 

Flere foreninger er blevet kontaktet af en meget ivrig "sælger".  

Der er pt. hjertestartere ved Dagli'Brugsen og i Roerslev på Blankegaardsvej 7. 

Lokaludvalget gør ikke mere ved opfordringen, men hvis der kommer yderligere henvendelser 

vil vi opfordre "sælgeren" til at forsøge at få Tvillingegården og BGF til at samle ind til 

hjertestartere. 

 

Hjertestarter/førstehjælpskurser er måske mere relevante, hvis vi kan stable et sådant 

arrangement på benene (16 deltagere pr. kursus). 

Evt. kan lokaludvalget arrangere et sådant og tilbyde det efter "først-til-mølle"-princippet. 

 

- Opfordring til info om Operation Nabohjælp 

Der er oprettet nogen Operation Nabohjælp-zoner i vores område. 

Vi har afholdt kriminalpræventive møder og gør derfor ikke umiddelbart mere ved det. 

 

- Muligheder for mere bredbånd. 

Langt det meste af Baaring Banke er dækket ind. 

Energi Fyn kontaktes for at få mere detaljeret info om hvor præcist der er udlagt fiber og 

dermed hvor det ikke er. 

 

- Miniprojektlederkursus i Ejby 17/2 + 23/2, kl. 17-21. 

Helge lægger info på BåringNyt.dk. 

 

- Næste møde og generalforsamling 



Næste møde: Torsdag d. 12/3, 19:30, Roerslev-Blanke Forsamlingshus. 

Generalforsamling: Torsdag d. 23/4, 19:30. Roerslev-Blanke Forsamlingshus. 

 

- Evt. 

Generalforsamling i BåringNyt: Torsdag d. 19/3 i Roerslev-Blanke Forsamlingshus. 

Positivt at der er udsigt til ca. 20 nye byggegrunde på Bernts mark for enden af Fynsvej. De 

forventes klar i løbet af 2016. 

Trafikken på Middelfartvej er tilsyneladende aftaget efter at Middelfart Øst er åbnet – i 

modstrid med hvad der står i Fyens Stiftstidende? Link. 

 

 

 

01-02-2015/Rasmus Enemærke 

 


