Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg,
torsdag den 23. april, 2015
Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
Medlemmer på valg:
KIm Mortensen
Rasmus Enemærke
Lene Bolding
Suppleanter er på valg:
Peder Iversen
Karin Heldgaard Pedersen
5. Valg af 1. revisor + 1. revisorsuppleant
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt
Ad pkt. 1: Valg af ordstyrer
Udvalgets formand Rasmus Enemærke bød velkommen og meddelte, at Lokaludvalget
havde besluttet at foreslå Ulrik Andersson som ordstyrer. Ulrik Andersson modtog
valget.
Ordstyreren konstaterede:
at generalforsamling var lovlig varslet
at generalforsamlingen afholdtes i overensstemmelse med vedtægterne

Ad pkt. 2: Beretning (se bilag 1)
Formanden aflagde beretning om udvalgets arbejde i perioden maj 2014 – april 2015.
Rasmus Enemærke så i sin beretning tilbage på et om ikke hæsblæsende år, så et år
med gode tiltag og en lokalbefolkning i trivsel og lille tilvækst.
Lokaludvalget har taget sit nye navn i benyttelse og implementeret det på
hjemmesiden og på e-mail. Hjemmesiden findes nu på Baaringnyt:
www.baaring.dk/lokaludvalget.
Baaring Banke Lokaludvalg har i løbet af året, der er gået, fået base i biblioteket i
Roerslev-Blankes Forsamlingshus under Karin og Brittas værtskab.
Vedr. de projekter, der blev skudt i gang under arbejdet med udviklingsplanen,
konstaterede formanden med glæde, at nogle af projekterne lever videre. BåringNyt
er skudt i gang og får langsomt men sikkert fodfæste som kommunikationsportal.
Kommunikationsgruppen besøger tilflyttere og byder velkommen.
Kulturgruppen har i det tidlige forår igangsat et skulpturstiprojekt på det lejede areal
langs Kærbyvej.
Ved nytår bekendtgjorde kommunen, at der skal udstykkes 20 byggegrunde for enden
af Fynsvej i Båring.
Byvejen har fået nyt asfalt og Båring Børneunivers er næsten færdig med renovation
og ombygning,
Båring Kystaktiviteter har fået afslag fra Naturstyrelsen til at bygge på arealet ved
Molen og overvejer nu deres projekt.
Projekter der ikke er blevet ført helt til dørs:
Lokaludvalget har arbejdet på et tiltag omkring ensomhed initieret af Jette Erichsen,
men har endnu ikke fået igangsat nogle initiativer. Lokaludvalget vil genoverveje
projektet, da der i tiden netop er fokus på ensomhed.
Vi havde ligeledes planer om et samarbejde med landsbyen Rudme, men projektet er
lidt på standby.

Lokaludvalget har igen i år deltaget i samarbejdsmøder på tværs af sognegrænserne
og har i september afholdt et velbesøgt fællesmøde for lokaludvalgene. Mødet
efterlod os med det indtryk at der virkelig er gang i de lokale projekter,
I januar var der et nyt fællesmøde hvor der var fokus på samarbejde og
kommunikation på tværs af lokaludvalgene.

På opfordring af bosætningskonsulent Anne Marie Klausen har lokaludvalget
udarbejdet en præsentationsrute i googlemaps. Ruten kan bruges til at introducere
interesserede og nytilflyttede til vores vores område. Anne Marie Klausen er glad for
ruten. Ruten kan ses på: http://baaringnyt.dk/oplev-lokalomradet-baring-banke på
BåringNyt. Lokalarkivet har lavet en præsentationsvideo som er et godt tilbud til nye
beboere i området. Helge har opfordret til der sendes gode fotos i høj oplæsning til
Baaringnet.dk
Middelfart Kommune sendte Stiplanen i høring i januar-februar.
Hvad angår banestien tog lokaludvalget kontakt til lodsejerne, der ikke var
begejstrede for planen, og stigruppen mente, at Middelfart Kommunes
transportstiplan havde fjernet sig en del fra den oprindelige ide om en stampevandresti langs den gamle bane. Lokaludvalget indgav høringssvar til Middelfart
Kommune, hvori vi stillede os kritisk over for planerne om en egentlig transportsti.
.
Baaring Banke Lokaludvalg har i stedet prioriteret trafiksikkerheden langs
Hedegårdsvej og Middelfartvej og foreslog cykelsti langs Hedegårdsvej. Vi foreslog
også en cykelsti langs Strandgyden af hensyn til sikker trafik til stranden og de
rekreative område langs kysten. Middelfart Kommune har afslået det hele.
Formanden konstaterer, at der de sidste 2 år har været en svag befolkningstilvækst
både i Roerslev og Asperup sogne.
Formanden afsluttede sin beretning med at se frem på det kommende års samarbejde
i Baaring Banke Lokaludvalg.
Efter formandens beretning, kom de fremmødte på generalforsamlingen med
kommentarer og spørgsmål til beretningen samt flere ideer:
På et spørgsmål om kommunens svar til lokaludvalgets høringssvar, svarede
formanden, at kommunens svar var forholdsvis kortfattet og økonomisk begrundet.
Kommentar til landsbyhjælperne og vigtigheden af at give denne ordning omtale (var
ikke nævnt i formandens beretning)

Ordstyreren konstaterede, at formandens beretning enstemmigt blev vedtaget af
generalforsamlingen.
Ad pkt. 3: Regnskab (se bilag 2)

Lokaludvalgets kasserer Hans Erik fremlagde regnskab.
Ordstyreren konstaterede
at regnskabet er behørigt tilset og revideret af revisor Svend Aa. Christensen
at regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen
Ad pkt. 4: Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
På valg som medlemmer var:
KIm Mortensen (ønsker ikke genvalg)
Rasmus Enemærke (modtager genvalg)
Lene Bolding (modtager genvalg)
På valg som suppleanter var:
Peder Iversen (modtager genvalg)
Karin Heldgaard Pedersen (modtager genvalg)
Medlemmer valgt til bestyrelsen blev:
Anders Skov Henriksen
Rasmus Enemærke
Lene Bolding
Suppleanter valgt til bestyrelsen blev:
Peder Iversen
Karin Heldgaard

Ad pkt. 5: Valg af 1. revisor + 1. revisorsuppleant
Lokaludvalget havde foreslået Svend Aa. Christensen til 1. revisor og Ole Holm til 1.
revisorsuppleant.
Ordstyreren konstaterede
at Svend Aa. Christensen er valgt til 1. revisor
at Ole Holm er valgt til 1. revisorsuppleant

Ad pkt. 6: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 7: Eventuelt
Kan det være rigtigt, at kommunen ikke gør mere for turisterne? Kommunen har givet
afslag på forslag til ide om cykelsti til kysten.
Forslag om, at lokaludvalget prikker lidt de gamle projektgrupper nedsat under
arbejdet med udviklingsplanen for at få afklaret om, der stadig arbejdes på
projekterne.
Der gøres opmærksom på, at Fonden Middelfart Industriforening har ansøgningsfrist i
oktober.
Vi har valgt ikke at arbejde hen mod at blive “en blomstrende landsby”, men vi har
ikke fået det ordentligt kommunikeret ud. Folk mangler et opfølgningsmøde på
udviklingsmøderne, og generalforsamlingen pålægger lokaludvalget at få fulgt op på
udviklingsplanen i form af et nyt bymøde.
Forslag om at vi kan sende et forkortet referat /resumé til ugeavisen om hvad vi har
debatteret på mødet.
Britta har arbejdet på at skaffe et bykort, der kan stå fx ved Forsamlingshuset i
Båring. Uffe Høiby og Kirsten Larsen har givet Britta kort, der kan anvendes, men vi
skal selv kontakte en grafiker og betale udgifterne. Vi kunne tale med Anne Marie
Klausen om muligheden for økonomisk støtte.
Hvor er det gamle kort,der stod ved Båring Skole?
Lokaludvalget søger på vegne af Kulturgruppen Fionia Fonden om et beløb til
Skulpturstien langs Kærbyvej. Der er ansøgningsfrist den 11. maj.
Formanden takkede for god ro og orden.
Referent/Lene Bolding, Baaring Mark, den 26. april 2015

