
Møde i Baaring Banke Lokaludvalg den 11. marts, 2015 
 
Til stede: Rasmus, Britta, Karin, Hans Erik, Tine, Lene  
Afbud: Helge, Kim 
 
Ordstyrer: Rasmus 
Referent: Lene 
 
 
Ad 1. Høringssvar vedr. stiplan 
Rasmus orienterede kort om de  indkomne forslag og lokaludvalget diskuterede høringssvar. 
Alle høringssvar kan ses her Høringssvar  
Baaring Banke Lokaludvalg fastholder vigtigheden af en cykelsti langs Hedegårdsvej. Lokaludvalget afventer 
kommunens beslutning.  
 

Ad 2.  BåringNyt 
BåringNyt har afholdt møde med bosætningskonsulent Anne Marie Klausen. Anne Marie har udtrykt stor interessere for 
BåringNyt og BåringNyts funktion i lanceringen af vores lokalområde som et attraktivt bosætningsområde for 
tilflyttere.  Som et eksempel på mulige fremtidige tilflyttere nævnte Anne Marie, at SKAT flytter medarbejdere til 
Middelfart-området, og nogle vil måske være interesserede i at bosætte sig i kommunen. BåringNyt og Lokaludvalg 
skal fortsat sætte fokus på, hvordan vi selv kan promovere os i forhold til at få nye tilflyttere hertil. Velkomstkurven til 
nytilflyttere er en succes. I 2014 kom der i alt 47 nye til. Vi er opmærksomme på, at de, der flytter internt i kommunen, 
er ikke på listen.   
 
BåringNyt afholder generalforsamling den 19. marts kl. 19.30 i Roerslev Forsamlingshus.   
 
Lokalarkivet har en sand skatkiste af fantastiske historier fra lokalområdet, som Båringnyt nu arbejder på at få på 
BåringNyt med link til Lokalarkivet. 
 
 Lokaludvalget er flyttet på BåringNyt. Vi har købt domænet www.baaringbanke.dk og via det kommer man direkte på 
BåringNyt http://baaringnyt.dk/lokaludvalget/ 
 
 

Ad 3. Præsentationsruten for Baaring Banke  
Vores præsentationsrute er nu at finde på  http://baaringnyt.dk/oplev-lokalomradet-baring-banke/  
 

Ad 4. Nyt fra Skulpturparken/kulturgruppen 
På initiativ af Christine Beelaert samles gruppen for kulturel udvikling mandag den 16 . marts kl. 19.30.  Christine har 
foreslået et møde vedr. skulpturstien/parken ved Kærbyvej så vi kan drøfte fremtidige tiltag. 
 

Ad 5. Generalforsamling den 23. april  
Baaring Banke Lokaludvalg afholder generalforsamling i Roerslev Forsamlingshus torsdag den  23. april, kl. 19. 30. 
Rasmus sørger for gratis annoncering 
Rasmus, Lene, Kim på valg 
 
 

Evt. 
- Strandoprydning. Vores strandstrækninger er ikke så skønne, som de kunne være pga. manglende oprydning. Hvad kan 
vi gøre? 
- Ulla og Britta foreslår et landsbykort ved Båring Forsamlingshus. Det vil sige et kort over de 2 to sogne og ikke hele 
kommunen. Britta tager en snak med Kirsten på Teknisk Forvaltning 
- Høring af køreplaner frist den 7.4 Tjek med børn og unge 
- Dialogmøde mellem byråd, forvaltning og lokaludvalg: Baaring Banke Lokaludvalg ønsker at diskutere 
vedligeholdelse af strandene, samt konkrete eksempler på hvad vi  kan bruge landsbypedelordningen til. 
 
       Ref./ Lene Bolding, Baaring Mark, den 15. marts, 2015  


