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Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Mandag d. 23-11-2015 kl. 19:30, i Roerslev-Blanke Forsamlingshus 

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

Afbud: Helge og Lene 

 

Dagsorden 

 

- Opfølgning på udviklingsmøde afholdt d. 5/11. 

Generelt et godt møde, med fine input fra forskellige kanter. 

Tine sørger for at få distribueret de oplysninger som blev indsamlet, så de tovholdere, som 

udnævnes herunder, kan kontakte de interesserede inden jul. 

Tue er i gang med fårelaugs-projektet. Rasmus sørger for at han er opmærksom på at de har et 

fårelaug i Føns og evt. kan hente inspiration der. 

 

Tine sørger for info på BåringNyt og facebookgruppen om hvad der sker i fremtiden, samt tak 

for sidst etc.  

 

- Tovholdere (opstartere udnævnt på flg. projekter): 

Stigruppe – nye og eksisterende stier til fods, cykel og hest. Sti-app (Anders) 

Shelter nye og gamle (Anders) 

Walk and Talk (Dorte) 

Trafiksikkerhed (Rasmus/Lene) 

Båring Bakke – fødevaremarked, udsigtstårn (Hans Erik) 

Open Air ved molen eller ved det offentlige - 60’er-musik (no name) 

Fårelaug (Tue) 

Redskabsskur (Tue) 

Byt-til-nyt (Dorte) 

 

- Lys i juletræet ved Kærbyvej. 

Lys i træet skal være etableret senest 1. søndag i advent: 29/11. 

Rasmus kontakter Ole og Peder inden d. 29/11 for at finde ud af hvor lyskæde etc. er. 

 

- Kommuneplansforslag: Biogasinteresseområde ved motorvejen/Hedegaardsvej. 
https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Planer/Kommuneplan/Annonce%20og%20tillaeg%20og%20miljoevurdering%20af%20biogasomr%C3%A5de.ashx 
Lokaludvalget ser med skepsis på placeringen så tæt på Båring-Asperup. Vi er nervøse for at 

alene placeringen vil have en negativ effekt på hvor attraktivt man vil opleve området ved 

indkørslen. 

Frygt for at lugtgener vil skræmme folk fra at investere i bolig. 

Bekymret for den øgede tunge trafik på Hedegaardsvej og Middelfartvej. 

Alternativ placering: Ny afkørsel ved Kauslunde. 

Lokaludvalget vil indskærpe at en evt. miljøgodkendelse med henblik på lugtgener skal være 

skrap og skal overholdes. Kommunens tilsyn bør være grundigt. 
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Rasmus laver udkast til høringssvar med de ovenstående input, som rundsendes til 

lokaludvalget i god tid inden høringsfristen (4/1-16)- 

 

- BåringNyt 

Redaktionen kører fint. 

Det bør overvejes om konstruktionen med repræsentantskab er givtigt, eller om BåringNyt 

skal indlemmes under lokaludvalget. 

 

- Næste møde 

11/1-16. 

Punkter til dagsordenen 

BåringNyt: Hvad skal der ske fremadrettet. 

Opfølgning på udviklingsmøde. 

Dato for generalforsamling 

 

- Evt. 

God jul til alle 

 

 

29-11-2015/Rasmus Enemærke 

 


