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Baaring Banke Lokaludvalg
Formandsberetning 2016/2017

Årets store begivenhed: Årets landsby
Efter en næsten hemmelig indstilling af Båring-Asperup som deltager i kampen som Årets Landsby af Niels
Kristian Lohmann, fik vi i juni/juli den glædelige meddelelse, at Båring-Asperup var med i finalefeltet på kun
tre landsbyer.
For vores vedkommende kulminerede konkurrencen som Årets Landsby, lørdag d. 13/8, hvor
dommerkomiteen under ledelse af Annette Vilhelmsen, kom på besøg for at tage alle herlighederne i
øjesyn.
Det blev en dejlig dag, med masser af glade og engagerede mennesker overalt i Båring-Asperup. Vejret var
dejligt (kun lidt gråt mod slutningen af besøget).
Dommerkomiteen var glad og Lohmann var mindst lige så glad og stolt.
Det blev til en fornem 2. plads i konkurrencen, hvor vi som sådan ikke gjorde andet end at vise hvor det er
vi bor – måske lige toppet med lidt ekstra flag og glade børn, den dag hvor dommerkomiteen var på besøg.
Til fællesspisningen i forsamlingshuset d. 13/10 fik Lohmann og Grethe Marcussen hver overrakt en
overdådig gavekurv, som tak for deres indsats for at indstille Båring-Asperup til konkurrencen.
Skulpturstien
En af de ting, som dommerkomiteen fik at se på deres besøg, var den nyligt indviede skulptursti langs
Kærbyvej.
Skulpturstien blev indviet 1. maj, efter at en række af Frede Troelsens granitskulpturer var kommet på plads
i løbet af foråret.
Siden indvielsen er der kommet en ekstra skulptur til, udlånt af Middelfart Kommune.
Senest er der opsat officielle vejskilte, som viser vej mod skulpturstien fra Hedegaardsvej og Middelfartvej –
det er ikke alle og enhver forundt at få sat den slags skilte op.
Arbejdet med skulpturstien varetages af en lille aktiv gruppe, som arbejder som en selvstændig
undergruppe under lokaludvalget, da gruppen endte med at beslutte, at de ikke ville stifte en selvstændig
forening.
Stiplan-gruppe
Når vi er ved stierne, så nærmer banestien sig langsomt vores område, som en del af kommunens stiplan.
Anders og Christine har været til et par møder om udrulningen af stiplanen, herunder bl.a. lidt trafiksikring
på Hindballevej.
Det virker i øvrigt som om at kommunen tager imod skulpturstien som en del af banestien med kyshånd.
Fibernet ved Båring Vig
I infrastrukturafdelingen, blev vi i foråret kontaktet vedr. mulig etablering af fibernet i Båring Vig.
Jeg snakkede med lidt forskellige folk på de kanter og fik samlet nogle repræsentanter for de forskellige
grundejerforeninger til et møde i september.
Da evt. etablering af fibernet vil kræve en relativt stor opbakning, blev de forskellige repræsentanter bedt
om at sondere deres baglande yderligere og tale godt for sagen. Det blev gjort klart, at lokaludvalget ikke

2017-04-25 Formandsberetning Baaring Banke Lokaludvalg.docx

lige umiddelbart kunne bruge en masse krudt på projektet, hvis ikke de selv ydede en aktiv indsats. Der er
ikke sket ret meget siden mødet i september….
Båring Strand
Kommunen har afsat en pulje penge til at forbedre forholdene ved kommunens Blå Flag-strande, herunder
stranden ved molen.
Vi og en række andre lokale interessenter blev inviteret til møde i marts, hvor en række forslag til
forbedringer blev præsenteret for miljøudvalget.
Der er mange kreative sjæle omkring os, så ideer var der nok af. Nu må vi se hvad der ender med at komme
ud af pengene.
Tømmerflåderne, som blev søsat i maj er blevet flittigt brugt og de er skabt for ret få midler, så man skal
bare finde ud af at lave det rigtige.
Spildevandsplan
Et enkelt høringssvar er det også blevet til.
Spildevandsplan 2016-2020 blev sendt i høring og vi konstaterede, at området vest for Hedegaardsvej, nord
for motorvejen igen var udset som mulig placering for store industribygninger.
Vores høringssvar fokuserede på at vi nok helst ville være disse store anlæg foruden, men at når nu landet
ligger som det gør (og placeringen er logistisk smart), så kunne vi godt tænke os at man allerede nu
begynder at lave beplantning, så nye store bygninger ikke kommer til at dominere landskabet mere end
højst nødvendigt. En pointe som vi også anførte i forbindelse med biogasområdet.
Den pointe var der absolut ingen lydhørhed overfor i forvaltningen, hvor man ikke mener at store
bygninger på den givne placering vil komme til at fremstå særlig markant i landskabet.
Vi er i lokaludvalget lodret uenige i den konklusion (og mener at fx Google Streetview giver os ret) og
personligt var kommunens svar på vores høringssvar, en af de oplevelser, som får mig til at tvivle på
hvorvidt kommunen gider at høre på os, når vi ytrer os i retninger som ikke lige passer ind i kommunens
planer.
Vi fik ikke gjort mere ved sagen, da det i løbet af efteråret kom frem, at planerne om at placere et
spildevandsanlæg i området er foreløbigt skrinlagt.
Byggegrunde, Sejerøvej
Et andet samarbejde med kommunen har været omkring de 19 byggegrunde på Sejerøvej.
Byggegrundene har udviklet sig til et spændende projekt med 100 m lodrette jordvarme-boringer til PlugAnd-Play jordvarme og -køling.
Desværre blev projektet ad flere omgange udsat, så det er endt med at blive op mod et halvt år forsinket i
forhold til den oprindelige tidsplan. Det har i flg. bl.a. den involverede ejendomsmægler irriteret nogle
potentielle købere, at fristen hele tiden lige blev skudt en måned og så en måned mere etc.
Igennem facebooksiden Byggegrunde i Båring har jeg forsøgt at orientere om status for projektet og ikke så
få gange har jeg måttet skrive om udsættelser.
Status er at der ikke er solgt en eneste af de 19 grunde, så det er spændende at se hvad foråret bringer.
Kommunen barsler med et åben grund arrangement i foråret, hvor vi vil blive inviteret til at repræsentere
lokalområdet.
Åben landsby
Foråret bringer i hvert fald ikke det ellers planlagte Åben Landsby arrangement, som vi i lokaludvalget
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egentligt havde fastlagt til at løbe af stablen i den kommende weekend.
Vi må bare erkende, at vi kun har vores fritid at bruge til arbejdet i lokaludvalget og nogle gange går tiden
bare for stærkt til at man kan nå det hele.
Vi satser på at lave arrangementet i eftersommeren i stedet, så vi kan præsentere vores landsby for os selv,
de nye, de gamle og dem som overvejer at flytte hertil.
Seniorbofællesskab
D. 22/2 var lokaludvalget vært ved et informations- og idemøde om seniorbofællesskab i Båring.
Mødet var kommet i stand efter en henvendelse fra bl.a. Lis Kristensen, som ville have hjælp til at lodde
stemningen i forhold til mulig etablering af et seniorbofællesskab i Båring.
Mødet blev meget velbesøgt (ca. 50 fremmødte) og det blev en fin aften, med indlæg fra:
Carsten Briese, beboer i SeniorBofællesskabet Teglgaarden, Middelfart.
Karina Lauridsen, Boligforeningen Lillebælt.
Kaj Johansen, formand Social- og Sundhedsudvalget.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fem personer, der fik til opgave at arbejde videre med planerne, bl.a.
ud fra nogle af de mange input som Karina Lauridsen kom med.
Seneste udvikling er at Erik Malling for nyligt har henvendt sig og gjort opmærksom på, at han har jord, som
kan udlægges til byggegrunde nede omkring kirken.
BåringNyt
I løbet af efteråret, blev vi mødt af et lille nødråb fra Kaj, som trofast har været ankermand på BåringNyt,
fordi han gerne ville have lidt støtte til den videre daglige drift af BåringNyt.
Det endte med at vi sammen med foreningen BåringNyt besluttede at lægge BåringNyt ind under
lokaludvalget, så vi kunne få et lidt tættere samarbejde.
Det lykkedes os ikke i lokaludvalget at stampe nye kræfter til hjælp på BåringNyt, men Kaj har igen selv
gjort et stykke arbejde og har fundet ny hjælp og har måske også revitaliseret nogle af de tidligere aktive.
BåringNyt-folkene har fx planer om at genoptage de populære velkomstmøder her i løbet af forsommeren.
Når vi er ved BåringNyt, så bliver jeg desværre også nødt til at komme ind på de seneste 14 dage, hvor vi
har haft en kedelig Copyright-sag på nakken.
Lige før påske modtog BårinNyt et krav om betaling af kr. 6000,- for ulovlig brug af et flæskestegsbillede på
BåringNyt. Billedet var uden rettighedshaverens tilladelse blevet brugt som illustration til omtale af mindst
en fællesspisning i forsamlingshuset.
Kaj og jeg rådførte os hos er par forstandige mennesker, der alle fastslog at juraen var klar: BåringNyt var
skyldig i overtrædelse ophavsretsreglerne, så det var bare et spørgsmål om hvor meget/lidt vi kunne slippe
med at betale. En professionel fotograf indikerede overfor mig, at et sted mellem kr. 1500,- og 3000,- var
det mest normale/rimelige.
Efter noget e-mailkorrespondance frem og tilbage med forskellige argumenter for og imod en stor bod, er
vi endt med at betale kr. 2500,- til rettighedshaveren.
Sagen har affødt at BåringNyt er blevet støvsuget for saksede billeder fra nettet, bl.a. ekstra kopier af det
omtalte billede som dukkede op på mere end et opslag. Der er fjernet mere end 30 billeder og vi håber alt
er væk (måske har vi fjernet for meget), men har for en ordens skyld bedt alle de som har rettigheder til at
skrive på BåringNyt til at støvsuge deres egne indlæg for ulovlige billeder hurtigst muligt. Samtidig har vi
gjort det klart at evt. fremtidige krav af samme slags vil blive videregivet til den person som har lagt ulovligt
materiale på BåringNyt.
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Det er en gennemført træls sag for BåringNyt, og det er klart at det påvirker lysten og gejsten hos dem som
har brugt en masse tid på at give BåringNyt et liv, til glæde for os alle. Jeg betragter det som en lærestreg,
som vi heldigvis var i stand til at håndtere rent økonomisk og kan så kun håbe på at vi ikke falder i
gentagelser.
Bortset fra det, så lever BåringNyt som hjemmeside/lokal informationsportal. Jeg synes der er mange
opslag på siden i forhold til hvilke ressourcer vi har til at passe siden og jeg ved at bl.a.
bosætningskonsulenten omtaler den i pæne vendinger rundt omkring i forbindelse med hendes arbejde.

Til sidst den tilbagevendende status på befolkningstallet i vore to sogne pr. 1. januar.
Asperup: 1574, Roerslev: 344
Det er desværre en nedgang i begge sogne, i forhold til 2016.
34 færre i Asperup og 2 færre i Roerslev.
Sidste år var det håbet, at byggegrundene på Sejerøvej ville kunne nå at trække folk til Asperup, men det er
i sagens natur ikke sket, derfor kan det samme håb naturligvis genbruges, men vi bliver nok nødt til ikke
alene at lægge vores forhåbninger på disse grunde alene. Derfor er det vigtigt at vi sammen gør en indsats
for fortsat at udvikle og markedsføre Baaring Banke.
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