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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg
Mødet afholdes mandag d. 13-11-2017 kl. 19:30, hos Rasmus, Skyttevej 2.
Til stede: Hans Erik, Rasmus, Ulrik, Britta, Karin. Afbud fra Tine, og Anders.
Anden deltager. Jan fra Båring Nyt
Dagsorden
-

Opfølgning på borgmesterbesøg, mandag d. 9/10, kl. 15:30. Regitze deltog foruden Johannes
samt flere fra lokalområdet. Turen gik godt. Det gik nogenlunde som planlagt og de ønskede
budskaber blev fremlagt på turen. Der var lidt løbende debat undervejs.

-

Udvidelse af svineproduktion på Middelfartvej 106.
Høringssvar etc. findes på:
http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Byraad%202014/Dagsordner%20og%20referater/
Miljoe%20og%20Energiudvalget%202017/20171004?punkt=240

Vi vælger at holde den neutrale linje og så lade lokalbefolkningen tale. Vi er lokaludvalg for
både borgere i byen som de omkring liggende landmænd. Vi undrer os dog noget over
kommunens fejl i sagsbehandlingen som i den grad er uheldigt i så følsomt et emne.
-

Puljen til mindre projekter.
Vedhæftet dokumentet: Småprojektpulje 2017.pdf. Puljen er offentliggjort og sat værk.
Roerslev forsamlingshus har allerede søgt. Skulptursti gruppen vil også søge i puljen til en
petanque bane omkranset af skulpturer. Kommunen har lagt ansøgningsskema på
kommunens hjemmeside. Ansøgningsprocedure er nem og krav til ansøgning og
dokumentation er forholdsvis enkel. Der er ingen ansøgningsfrist og midler bevilges
umiddelbart når ansøgning er godkendt. Ansøgning kan findes på følgende link.
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Smaaprojektspulje

-

BåringNyt.
Jan Nielsen fra BåringNyt orienterer. De har stadig ikke fået overdraget domænet. Der drøftes
andet domæne. Kan oprettes fra dag til dag. Hvis kontingent for domæne ikke betales lukkes
siden. Rasmus tager kontakt til hostmaster for at blive skrevet op til domæne når det bliver
ledigt. Hans Erik melder tilbage, hvornår betalt periode udløber. Der mangles medlemmer til
styregruppen. Folk/foreninger er ligeledes lidt i sidste øjeblik med melde aktiviteter ind. Pt. Er
der 5 i styregruppen. Et godt sted at markedsføre styregruppen kunne være til familiecafeen
på skolen. Skærm i brugsen volder lidt udfordringer for Båring Nyt da det er lidt bøvlet at
lægge nyt ind. Det kunne være en mulighed at søge penge i ”småprojektpuljen” til ny skærm
mv.

-

Skulptursti-gruppen.
Forslag til kontrakt vedr. de opstillede skulpturer er fremsendt fra arbejdsgruppen. Enkelt
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rettelse indføjes. Der er købt nyt lys til juletræ på skulptursti. Der afholdes arrangement på
stien d. 30. nov. Hvor lys tændes i juletræ samt flere aktiviteter. Der sluttes af ved familiecafe i
Båring Børneunivers. Rigtig god måde at kombinere flere aktiviteter i sammenhæng med
hinanden.
-

Åben landsby.
Der arbejdes i styregruppe på planlægning af brainstorm i forhold til nyt arrangement. Næste
møde afholdes i jan. 2018.

-

Næste møde. D. 15. januar. Ved Britta.

-

Evt. Reaktion fra møde i Ejby. Agnete har meldt tilbage at de godt kunne se lokaludvalgets
pointe og at udmeldingen fra forvaltningen ikke var så heldig.
Deltagelse til Fynske Landdistrikters møde. Der opfordres fra kommune til at to fra
lokaludvalgene i Middelfart deltager. Der er ingen fra Båring Banke som deltager.
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