2017-08-08 Referat for møde i Baaring Banke Lokaludvalg

Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg
Mødet afholdt tirsdag d. 08-08-2017 kl. 19:30, hos Hans Erik, Drejøvej, Båring.
Tilstede ved mødet: Rasmus, Hans Erik, Britta, Anders og Ulrik.
Afbud: Tine og Karin.
Dagsorden
-

Åben Landsby. Fastsat til d. 24 sep. Fra kl. 11 til 13.30. Samtlige ejendomsmæglere i
kommunen er inviteret og flere har meldt positivt tilbage. Det samme gælder de lokale
foreninger. Der vil være to omdrejningspunkter, Brugsen og legepladsen. Det er op til de
enkelte at vurdere hvad de vil bidrage med. For ejendomsmæglers vedkommende vil det være
oplagt at lave åbent hus i nogle at de huse som er til salg i byen. Hans Erik drøfter dette med
dem. Det blev vendt hvorvidt lokale erhvervsdrivende skulle inviteres til at have en stand. Der
var enighed om, at det gør vi ikke. Det bliver for omfattende. Mht. annoncering/markedsføring
om arrangementet så kommer det på Båringnyt, Sogneblad og de lokale aviser. Rasmus
spørger på kommune om de vil bidrage med finansiering til dette. Der må være nogle
markedsføringspuljer i forhold til bosætning som kan bruges her.

-

Velkomstmøde til nye borger i byen. Afholdes på efterskolen d. 6/9 kl. 19. Der er tilmelding til
mødet. Koncept er som hidtil. Rasmus deltager fra lokaludvalget. Resten af tovholder gruppe
er som hidtil. Liste til invitation går tilbage til 1/1 2016. Så håber vi at alle relevante for tilbud
om at møde op.

-

Fælles lokaludvalgsmøde d. 23/8 i Ejby. Fra Båring Banke lokaludvalg deltager Rasmus og
Anders og Tine. Det har givet nogle udfordringer mht. power point præsentation og længden
af denne da den ”kun” i bogstaveligste forstand må fylde en side. Rasmus arbejde med dette.
De politiske partier er også inviteret. Det vi vil bidrage med, er ikke ændret jf. sidste møde. Der
henvises derfor til referat fra sidste møde.

-

Fibernet ved Båring Vig. Status er uændret i forhold til sidste møde. Der er ikke sket noget nyt.
Vi forholder os afventende. Da bolden lidt ligger ved de lokale i sommerhusområdet.

-

Seniorbofællesskab. Ikke noget nyt her udover Fyens Stiftstidende har spurgt til det. Det kan
have en positiv effekt på processen at avisen skriver om det. Det gør alt andet lige at fokus
fastholdes på det og kommunen kan se at det er noget som der bør arbejdes videre med.

-

BåringNyt. Det går så vidt vides efter planen, men rettigheder til domænet er endnu ikke
overdraget til lokaludvalget. Det er noget Helge skal sørge for. Vi mangler svar derfra.

-

Bank-oplysninger. Hvidvaskningslov kræver jf. bank at der skal cleares 3 personer fra
bestyrelsen. Dvs. at formand, næstformand og kasser fysisk skal møde op og fremvise
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legitimation. Tine mangler stadig at møde op i bank og fremvise legitimation. Bank forlænger
kun samarbejdet en måned af gangen indtil dette er på plads.
-

Næste møde d. 3. oktober. Hos Ulrik, Fynsvej 22.

-

Evt. Borgere i Båring har fået høringsmateriale på udvidelse af svineproduktion på
Middelfartvej 106 til det dobbelte. Det er samme ejendom, hvor den nye udstykning kommer
fra og som i øvrigt ligger ganske få hundred meter derfra. Deadline for høringssvar var 3.
august. En del borger i byen har afgivet svar. Lokaludvalget gør ikke noget pt. Men tager det til
efterretning.
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