Referat fra mødet i lokaludvalget den 2. marts 2017, kl. 19.30 hos Rasmus på
Skyttevej
Til stede: Rasmus, Tine, Karin, Britta, Hans Erik, Lene
Afbud: Anders og Helge
Ordstyrer: Rasmus
Referent: Lene
Ad 1. BåringNyt
Der er intet nyt under dette punkt.
Ad 2 Infomøde om Seniorbofællesskab den 22. februar
Infomødet om seniorbofællesskab forløb fint med ca. 60 fremmødte.
Efter at Rasmus havde budt velkommen, fortalte Carsten Briese, der er beboer i
seniorbofællesskabet Teglgaarden i Middelfart, levende om, hvordan det er at bo i et
seniorbofællesskab.
Derefter var det Karina Lauridsens tur. Karina er fra Boligforeningen Lillebælt, og hun gav
råd og vink om etablering af seniorbofællesskaber, hvilket ikke er en helt ukompliceret sag.
Til sidst fortalte Kaj Johansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, om kommunens
rolle under etablering og drift af seniorbofællesskaber.
Så var det tid til spørgsmål fra salen og debat, og det blev en god debat.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af John og Liv Vinter, Ejvin Juul, Britta
Christiansen og Lis Christensen. Der var endvidere mulighed for at udfylde blanketter med
interessetilkendegivelser.
Alex Gren, der er formand for Boligforeningen Lillebælt, samt Michael Højris fra EDC i Nørre
Aaby, deltog også i mødet.
Baaring Banke Lokaludvalg har spillet en aktiv rolle i forbindelse med planlægningen af
infomødet og de praktiske opgaver i forbindelse med mødet, men fremover vil være
arbejdsgruppen, der overtager ansvaret for den videre proces.
Ad 3. Infomøde om Båring Strand den 2. marts
4 Blå Flag-områder ud af de i alt 5 i Middelfart Kommune vil på baggrund af en 52 siders
lang rapport Visit Lillebælt blive tildelt i alt 800.000 kroner til attraktive tiltag på stranden. På
Initiativ af Middelfart Kommune bliver der afholdt møder med lokale om initiativer på Strib
Nordstrand, Vejlby Fed, Båring Strand og Føns Strand. Den 2. marts var det Båring Strands
tur og der blev afholdt et møde om det attraktive Blå Flags-område ved Båring Strand. En
række indbudte beboerforeninger, Skovly Camping, Tømmerflådelauget og Lokaludvalget
deltog. Rigtig mange ideer kom i spil, herunder slæbested, badebro hvorfra der kan bades
hele året og græsareal til kite-surfere. De fremmødte kom med forslag til hvordan stranden
kan fungere optimalt for aktiviteter og oplevelser hele året rundt.
Udvalget vil besøge alle strande og afholde møder og indhente forslag, hvorefter forslagene
kommer i mini-høring. Den endelige beslutning om fordeling af de 800.000 kr. træffes den 5.
april, så initiativer kan igangsættes og evt. realiseres før badesæsonens går i gang.
Ad 4. Generalforsamling den 25. april

Båring Forsamlingshus er nu booket. Lokaludvalget besluttede at prøve at invitere
oplægsholder Johannes Nørregaard Frandsen - Institut for Kulturvidenskab på Syddansk
Universitet til at holde foredrag for alle interesserede efter den egentlige generalforsamling,
Universitet // Lene kontakter Johannes. Endvidere talte lokaludvalget om muligheden for at
Den Rytmiske Efterskole kunne optræde.
På valg i 2017 er Rasmus, Anders og Lene.
Lene genopstiller ikke.

Ad 5. Åben Landsby
Lene fortalte om mødet med Christine og kontakten til Gruppen for Kulturel udvikling i
forhold til at lægge Åben Landsby sammen med den planlagte byvandring den 7. maj. alle er
enige om at det er bedre at lægge Åben By på et andet tidspunkt.
Lokaludvalget arbejder videre med planen om et Åben Landsby-arrangement den 30. april i
tidsrummet 11-14. Udvalget beslutter at kontakte to vigtige nøglepersoner før det endelige
program fastlægges. Rasmus kontakter Anne Marie og Tine kontakter Lone. Endvidere får
Lene talt med Bjarne for at høre hvad han mener om, at arrangementet ligger på samme
dag som hans fernisering.
Planen er at invitere alle områdets foreninger til at lave præsentationer på dagen på to “hot
spots” Brugsen og legepladsen (Bamok, Heim, BGF Seniorbofællesskabet, folkedanserne
og kor) Rasmus kontakter Ugeavisen Vestfyn om en artikel om arrangementet.
Evt.
Rasmus har sagt ja til at vi er med til at planlægge det næste fælles lokaludvalgsmøde i uge
19 eller uge 20. Oplagte emner for mødet er: Lokalforeningernes rolle i forhold til byrådet og
de fremtidige rammer og en diskussion af om det ikke er helt rimeligt at kommunen
understøtter forsamlingshusenes rolle i lokalsamfundet, fx ved skiltning.
Næste møde onsdag den 19. april hos Lene på Strandgyden 25
Ref. Lene Den 4. marts, 2017

