Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg,
tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.30
Generalforsamlingen foregik i Båring Forsamlingshus
Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
5. Valg af revisor + revisorsuppleant
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt
Ad pkt. 1: Valg af dirigent
Lokaludvalgets formand Rasmus Enemærke bød velkommen og meddelte, at Lokaludvalget havde
besluttet at foreslå Ulrik Andersson som dirigent. Ulrik Andersson modtog valget.
Dirigenten konstaterede:
● at generalforsamling var lovlig varslet
● at generalforsamlingen afholdtes i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad pkt. 2. Formandens beretning (se bilag 1)
Formanden aflagde beretning om lokaludvalgets arbejde i perioden maj 2016 – april 2017.
Rasmus kom i sin beretning ind på følgende:
1. Årets store begivenhed: Årets Landsby 2016. På Niels Kristian Lohmanns initiativ blev Båring
Asperup indstillet til “Årets landsby”. På Borgermødet på Bornholm blev det offentliggjort at Båring
Asperup var blandt de tre 2016-finalister. Lørdag den 13. august kom dommerkomiteen på besøg.
Dommerkomiteen var glad og vi var alle glade og stolte. Vi fik en flot 2. plads, som vi er meget
glade for. Ved fællesspisningen i forsamlingshuset den 13. oktober markerede vi 2. pladsen med
en tak for indsatsen til Lohmann og Grethe Markussen.
2. Den Nordvestfynske Skulptursti blev indviet den 1. maj, og siden er skulpturstien udvidet med
flere skulpturer og har Middelfart Kommunes bevågenhed. Der er kommet vejskilte op til

Skulpturstien. Gruppen fra Kulturel udvikling (skulpturstigruppen) har ønsket at lægges ind under
Lokaludvalget med Christine Beelaerts som gruppens sekretær.
3. Stiplansgruppe: Anders Henriksen og Chrisitne Beelaerts repræsenterer lokalområdet.
Banestien kan forbindes til Skulpturstien.
4. Fibernet ved Båring Vig. På opfordring tog Lokaludvalget initiativ til at undersøge interesse og
opbakning. Bolden er nu givet videre til beboerne i området. Der skal være en tilslutning på 35-40
% lokale beboere, før der evt. kan lægges bredbånd ud.
5. Middelfart Kommune har udpeget 4 Blå flag-strandarealer i kommunen, som kan støttes
økonomisk til lokale initiativer til forbedring af rekreative kvaliteter. En gruppe arbejder nu på en
række initiativer så som sauna og bad ved molen.
6. Tømmerflådelauget. De 2 tømmerflåder ved molen ved Båring Vig har vist sig at være til stor
fornøjelse for mange mennesker i badesæsonen.
7. Spildevandsplan: Lokaludvalget udarbejdede et høringssvar. Lokaludvalget har foreslået
beplantning, hvilket Middelfart Kommunen ikke var meget lydhør overfor. Vores stemme er ikke
rigtig blevet hørt. Planerne om etablering af spildevandsanlæg er imidlertid gået i stå.
8. Planen om nye byggegrunde blev realiseret i det forgangne år. Det er nu etableret 19
byggegrunde. Et spændende projekt også ud fra et klimamæssigt perspektiv. Tidsplanen er
skredet.
9. Åben Landsby den 30. april er udskudt. Lokaludvalget blev indhentet af tiden. Arrangementet
løber af stablen i efteråret.
10. Den 22. februar var der inviteret til informationsmøde om seniorbofællesskab i Båring Asperup.
Der var omkring 50 fremmødte til arrangementet, og der er nedsat en arbejdsgruppe på fem
personer, der nu arbejder videre med projektet.
11. BåringNyt.dk. Kaj Pedersen meldte i efteråret ind til Lokaludvalget, at han havde brug for
assistance til BåringNyt.dk. Foreningen har nu nedlagt sig selv og er lagt ind under lokaludvalget.
Velkomstmøderne genopstår. BåringNyt.dk fik ved påsketid en sag om krænkelse af ophavsretten i
forbindelse med brug af et foto af en flæskesteg til omtale af et tidligere fællesspisningsarrangement. Sagen har selvfølgelig skabt en del ærgrelse men også bevirket at der er igangsat
en oprydning på BåringNyt.dk. Der er fjernet ca. 40 billeder, hvor ophavsretten var tvivlsom og der
er formuleret retningslinjer. Rasmus fremhæver at BåringNyt.dk er en meget aktiv side, som har
fået stor ros og vi kan være stolte af at BåringNyt.dk eksisterer - og har resulteret i bl.a.
infoskærmen i Dagli’Brugsen.
Rasmus afslutter på vanlig vis med en kort status på befolkningstallet, der pr. 1.1 17 er på 34
indbyggere færre i Asperup sogn og 2 færre i Roerslev. Der er i alt 1574 beboere i Asperup sogn
og 344 i Roerslev.

Bemærkninger/spørgsmål til formandens beretning
● Børneuniverset: Børnetallet er ikke faldende, tværtimod lader det til.
● HD-ejendommen bag Lundegårdsbanken er solgt til et svensk firma. Det er offentliggjort i
indeværende uge.
● Ældre mennesker bidrager måske ikke til en stigning i børnetallet, men bidrager til at
handlen i lokalområdet. Arbejdsgruppen for Seniorbofællesskabet har set på velegnede
byggegrunde, og vil helst bygge på HD-ejendommen. Arbejdsgruppen satser på 20 boliger i
et et-plansbyggeri.
● Lohmann takker Rasmus og Lene for samarbejdet i forbindelse med Årets Landsby.
● Byggegrundenes aktuelle tilstand er dybt problematisk. De tager sig ikke godt ud og
tiltrækker måske ikke de interesserede købere som de ville kunne gøre. Hvordan kommer
vi videre med salg af byggegrunde, spørger Lohmann. Rasmus svarer at udsættelserne er
trukket ned over hovedet på os. Kommunen har været udfordret af undergrunden. Der er
nyligt blevet ryddet op.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte formandens beretning
Formandens beretning (se bilag 1)

3. Regnskab (se bilag 2)
Kassereren fortæller at regnskabet er revideret af Ole Warncke for 2 uger siden.
Der er to regnskaber, et for Baaring Banke Lokaludvalg som har fortsat den samme indtægt og et
for skulpturstigruppen, som jo nu er ligger under lokaludvalget.
BåringNyt.dk er lagt ind under Lokaludvalget.
Bemærkninger/spørgsmål til kassererens fremlægning:
Ulrik Andersson: Hvem sidder i gruppen for skulpturstien, da Ole Warncke tidligere har været aktiv
der og derfor kunne være inhabil som revisor? Lene fortæller hvem der er med i skulpturgruppen
og dermed at Ole ikke er med i gruppen. Revisionsspørgsmålet er afklaret.
Lis Kristensen: Lokaludvalget bør betænke folk der har gode ideer med lidt støtte til møder, fx
kaffebrød: Rasmus: Det tages til efterretning.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen godkender regnskabet.
4. Valg af lokaludvalgsmedlemmer
Tre medlemmer på valg:
Rasmus Enemærke
Anders Henriksen
Lene Bolding (modtager ikke genvalg)
Rasmus blev genvalgt.
Anders blev genvalgt

Ulrik Andersson blev nyvalgt.

Suppleanter er på valg:
Karin H. Pedersen (modtager genvalg)
Peder Iversen (modtager genvalg)
Karin og Peder blev begge genvalgt.

5. Valg af revisor + revisorsuppleant
Lokaludvalget foreslog Ole Warncke
Lis Kristensen er valgt til revisorsuppleant.
Dirigenten konstaterede at der er valgt revisor og revisorsuppleant.

6. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt
Lis Kristensen tilbyder sin hjælp til velkomstmøderne. Der er velkomstmøde den 8. juni. Mange tak
for det Lis.
Helge fortæller om hvad der foregår til Velkomstmøderne, hvorefter Mogens Nielsen også melder
sig også til arbejdsgruppen. Fantastisk.
Rasmus har modtaget en forespørgsel fra en bachelorstuderende om klimasikring i Båring.
Lokaludvalget følger op på henvendelsen.
Lene takker af med tak for mange års konstruktivt samarbejde.
Ulrik fortæller at biogasanlæg med stor sandsynlighed er udskudt.
Er der nogen der kender nogen der har lyst til at være med å BåringNyt.dk, så kontakt endelig Kaj
eller Lokaludvalget.

Ref. ved Lene Bolding, den 30. april 2017

