
Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Møde afholdt tirsdag d. 12-05-2015 kl. 19:30 i Roerslev-Blanke Forsamlingshus 

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

Afbud: Tine, Lene 

 

 

Dagsorden 

 

- Konstituering 

Lokaludvalget har konstitueret sig med samme rollefordeling som det foregående år, således 

at posterne i lokaludvalget er besat på flg. vis: 

Formand: Rasmus Enemærke 

Næstformand: Tine Busk 

Kasserer: Hans Erik Nielsen 

Sekretær: Lene Bolding 

Medlemmer: Britta Siemsen, Helge Møller Madsen, Anders Skov Henriksen 

Suppleanter er: Karin Heldgaard og Peder Iversen. 

Efter den udramatiske konstituering fik vores nye medlem Anders en kort præsentation af 

lokaludvalgets arbejde og den måde vi indtil videre har arbejdet på. 

 

- Status skulptursti ved Kærbyvej 

Kulturstigruppen har sendt ansøgning til Fioniafonden om støtte på i alt kr. 55.000,- 

Der kommer svar senest d. 10 juni. 

Foreløbigt opererer projektet under lokaludvalget og der er blevet oprettet en særskilt konto 

til aktiviteterne i kulturstigruppen. 

 

- Dialogmøde d. 26/5. 

Flg. medlemmer deltager: Britta, Karin, Hans Erik, Helge, Anders, Rasmus og Tine. 

Rasmus sørger for samlet tilmelding inden d. 20/5. 

Vores input til emner: Oprydning langs strande + status landsbypedelordning er kommet på 

dagsordenen, så vi ser frem til den orientering fra Uffe Høybye som er stillet i udsigt. 

Til punktet: Problemknuseren blev det besluttet at vi vil stille spørgsmålet: Hvordan kan vi 

bedst arbejde for at få etableret sikker krydsning af Middelfartvej i Båring? 

Der er som udgangspunkt tre problematikker omkring Middelfartvej: Oversigtsforhold fra 

Strandgyden. Oversigtsforhold ved Byvejen. Hastigheden. 

 

I forhold til stiplanen, kan vi konstatere, at vi er i opposition til nogle af de øvrige lokaludvalg (i 

hvert fald RAVKO) i forhold til hvor god en ide vi synes banestien er.  

Udtalelser fra forskellige politikere tyder på, at der lægges meget vægt på, at stien skal 

fungere som transportforbindelse og ikke kun som rekreativ sti.  

 

 



- Konference om små byer.  

http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/konference-saetter-de-smaa-byers-rolle-til-debat 

Vores lokalsamfund er ikke så hårdt ramt som mange andre landsbysamfund, da vi har meget 

kort til E20 og dermed kan tiltrække pendlere.  

Helge vil forsøge at tilmelde sig konferencen selvom den er overtegnet. 

 

- BåringNyt 

BåringNyt vil fortsat arbejde på at få bedre lokal forankring med kontakten til de forskellige 

foreninger, så BåringNyt.dk bliver den naturlige nyhedsportal for så mange foreninger som 

muligt. Arbejdet med at få omskolet foreningerne til dette trækker lidt tænder ud hos både 

BåringNyt og Lokal Kommunikation. 

Bestyrelsen i BåringNyt vil på kommende  møder diskutere mødefrekvensen i BåringNyt med 

den hensigt, at man ikke behøver at mødes så ofte, da Lokal Kommunikation, der udfører alt 

det praktiske arbejde, er meget selvkørende. 

Sponsorer til drift og videreudvikling skal søges. Opgaven er i gang og der er produceret grafisk 

materiale mv., som skal behandles på det kommende bestyrelsesmøde d. 20. maj. Herefter vil 

det lokale erhvervsliv blive kontaktet. 

BåringNyt.dk roses fra mange forskellige steder og bruges bl.a. aktivt af bosætningskonsulent 

Anne Marie Klausen, hvilket er meget positivt. 

 

Dagsordener og referater fra lokaludvalget postes i fremtiden som nyheder og ikke kun som 

opslag i kalenderen. På den måde sikres det at flere får information om at lokaludvalget findes 

og hvad vi arbejder med. 

 

- Effektiviseringsforslag vedr. budget 2016-2019. 

http://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/H%C3%B8ringsmateriale/Arkiv%202015/Effekti

viseringsforslag%20vedr,-d-,%20budget%202016-2019 

Høringsfrist: 22/5-15. 

Vi vælger ikke at indgive høringssvar, da det vurderes at ingen af de foreslåede besparelser har 

direkte indflydelse på Baaring Banke. Det er meget teknisk og nogle gange temmelig 

uigennemskueligt hvordan besparelserne/effektiviseringer skal udmøntes. Fx på s. 8, hvor 

effektiviseringen: Mere kvalitet i ferietilbud i daginstitutioner beskrives.  

 

- Evt. 

Udviklingsplansopfølgning i efteråret skal være i fokus den kommende tid. 

Planlægning af borgermøde og udmelding af dato skal ske inden sommerferien. Dette aftales 

nærmere på næste møde. 

 

Britta har besøgt lokalarkivet og fået DVD'en: Vores sted, som er en tur med den gamle 

skolebus (og næsten sammenfaldende med vores rute). DVD'en er overdraget til Anne Marie 

Klausen 

Helge forhører sig hos lokalarkivet om DVD'en må lægges på nettet (youtube) og linkes til fra 



BåringNyt.dk. 

 

Britta har arbejdet videre med ideen om opstilling af et nyt bykort på stor stander. 

Bykortet som tidligere stod ved skolen er pist væk og ingen i kommunen ved hvor det er blevet 

af. 

Lars Frandsen har landsbypedeller til rådighed, som måske kan få til opgave at lave og opsætte 

stander til bykortet.  

Kirsten Rasmussen er kontaktet med henblik på at søge tilladelse til at få skiltet sat op ved 

Båring forsamlingshus. 

 

Billeder af natur, bygninger etc. til at ledsage rutebeskrivelsen (http://baaringnyt.dk/oplev-

lokalomradet-baring-banke/) rundt på Baaring Banke vil være meget velkomne hos Lokal 

Kommunikation (post@baaringnyt.dk) og/eller plottet direkte ind på Google Maps. 

 

Næste lokaludvalgsmøde planlægges til uge 24 (8. - 11. juni). Doodle udsendes 14 dage før af 

Rasmus. 

 

 

 

 

16-05-2015/Rasmus Enemærke 

 


