
Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Mødet afholdes mandag d. 17-08-2015 kl. 19:30, i Roerslev-Blanke Forsamlingshus 

 

 

Dagsorden 

 

- Referat fra møde mellem Den Rytmiske Efterskole, BAMOK og Lokaludvalget. 

Se bilag 1. 

 

- Indvielse af Båring Skoles nye lokaler d. 18/8, kl. 15-18. 

 

- Planlægning af opfølgning på udviklingsplan 

 

- Trafiksituationen på Middelfartvej. 

 

- Status byskilt ved Båring forsamlingshus 

 

- BåringNyt 

 

- Næste møde 

 

- Evt. 

 

 

11-08-2015/Rasmus Enemærke 



Lokaludvalgsmøde, 17-08-2015 

Bilag 1 

 

REFERAT FÆLLESMØDE 01.07.2015 

Deltagere Lokaludvalget: Rasmus, Lene & Anders 

BAMOK: Knud og Morten 

Den Rytmiske Efterskole: Mikkel og Henrik  

1. Dagsorden 

2. Rundtur på skolen 

3. De respektive parters ideer 

4. Efterskolen og Amfiscene 

5. Samarbejde 

6. Evt. 

7.  

PUNKT/BESLUTNING ANSVAR TERMIN 

1. Dagsorden. 

De ovenstående punkter blev vedtaget som grundlag for mødet. 

  

2. Rundvisning på skolen, herunder diskussioner og afklaring omkring 

muligheder for lokale udvalg og foreninger for at anvende efterskolens 

faciliteter. Efterskolen er meget åben overfor dette.  

  

3. De respektive parters ideer: 

Lokaludvalget, BAMOK og efterskolen fremlagde kommende aktiviteter. 

Derudover blev der vedtaget at de tre parter vil hjælpe hinanden, i videst 

mulig omfang, såfremt der er projekter som kan have gavn af dett. 

  

4. Efterskolen og amfiscene: 

Dette punkt blev fremlagt af efterskolen. Det drejer sig om en mulig 

opførsel af en udendørs amfiscene, som lokaludvalget og BAMOK også 

potentielt ville kunne få gavn af. Såvel BAMOK som lokaludvalget gav udtryk 

for at ville støtte og medunderskrive evt. fondsansøgninger. 

 

 

 

5. Samarbejde. 

Det blev besluttet at efterskolen fremsender koncertprogram(herunder tid, 

sted og evt. video) for skolen til BAMOK, som vil oploade dette til BAMOKs 

hjemmeside. Skolen tilbyder evt. koncertgængere fra lokalsamfundet kaffe 

og kage i forbindelse med koncerterne. 

Når BAMOK booker artister til deres koncerter undersøges det om 

artisterne har lyst og mulighed for at afholde klinikker med efterskolens 

elever i forbindelse med ophold i Båring. 

Der blev lavet et oplæg til at de tre parter i fællesskab forsøger at få 

fremtidige grundlovsmøder arrangeret. 

  

6. Evt.    

 

 


