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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt mandag d. 05-03-2018 kl. 19:30, hos Anders, Lyøvej 2. 
 
Deltagere: Ulrik Andersson, Rasmus Enemærke, Anders Skov Henriksen, Hans Erik Nielsen, Tine 
Busk, Britta Siemens. Fra Båring Nyt deltog Kaj B. Pedersen 
Afbud: Karin Heldgaard 
 
Dagsorden 
 

- BåringNyt 
Domæne-problematikken. I forhold til overdragelse af domæne fra tidligere ejer til 
lokaludvalg så skulle det være på plads nu. Anmodning om overdragelse er afsendt således 
at lokaludvalget ejer dette fremover. 
Betaling for infoland siden overtages fra august 2018 af lokaludvalget. Indtil nu har det 
været Middelfart kommune som har betalt for adgangen til infoland platformen. ”Infoland” 
er den platform som BåringNyt køre på og som rigtig mange andre lokalsamfund rundt i 
landet også køre på. Der er web møde via skype d. 20. marts om nye tiltag på infoland. 
Styregruppen bag BåringNyt vil forsøge at deltage i dette.  
Det er lokaludvalgets holdning at vi fortsætter med infoland og siden skal fungere som 
hidtil. Tilskuddet fra Middelfart kommune til lokaludvalget er fra 2018 hævet fra 3.000 kr. 
til 6.000 kr. således, at vi bliver kompenseret den merudgift vi får. 
 
Oprydning af hjemmesiden er ikke startet endnu. Forsamlingshusene er ikke en del af 
Båring Nyt mere. Der linkes i stedet til deres hjemmesider. Der er enighed om at 
telefontavle og side om udviklingsplaner skal slettes. Det som tager tid at vedligeholde og 
som ingen bruger skal tages af. Fokus skal være på kommende arrangementer og skærmen 
i brugsen samt kalender. Der er opfordring fra lokaludvalgets side at styregruppen i 2018 
arbejder med at flere skal kunne servicere og lægge materiale på hjemmesiden således 
dels, at man ikke er så følsom overfor, hvis enkeltpersoner af den ene eller anden grund 
bliver nødt til at trække sig ud af udvalget og så at fordele arbejdsbelastningen ud på flere 
skuldre. Der arbejdes på løsning med opdatering af skærm således at det kan ske 
hjemmefra. Har fået prisoverslag på ca. 3.000 kr. 
 
Næste møde i Båring Nyt udvalget er 3. april. 
 
 

- Info fra fondsmesse 27/2, hvor Britta, Karin og Ulrik deltog.  
Stort møde med mange deltagere og mange gode indlæg. Indlæg kan findes på følgende 
link:  
https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/fundraising/fondskonference-2018 
 
Værd at bemærke er, at Crowdfunding er det nye ”sort” hvor der kan søges tilskud. Et sted 
med stor succesrate, men hvor der også skal laves en del benarbejde. Måske flere lokale 
skulle kigge her mht. finansiering af projekter. Se også i dias ovenfor 
 

- Invitation til konferencer i de samarbejdende landdistriktsråd i april og oktober.  
Drøftet hvorvidt vi skal deltage. Lokaludvalget vil evt. være repræsenteret ved Tine Busk 
 

- Info fra rundvisning af Erhvervsstyrelsen og Landdistrikternes Fællesråd d. 6/2.  
Christine Beelaerts og Grete Havndrup viste rundt. Tilbagemeldingen er at rundvisningen 

https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/fundraising/fondskonference-2018
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gik godt. Lokaludvalget er taknemligt for at lokale ildsjæle kunne træde til. Rundvisningen 
var den samme som borgmesteren fik i efteråret. Rart at Baaring Banke har gjort sig 
positivt bemærket ude omkring i landet som noget man bør kigge på. 
 

- Trafiktælling på Blankegaardsvej i Roerslev.  
Der er anmodet om trafiktælling i Roerslev samtidig med ønske om bump igennem byen. 
Der kom ret hurtig svar tilbage, men borgerne i Roerslev ikke tilfreds med svaret. Føler lidt 
det er et standardsvar, men tager det til efterretning. De har tidligere lavet forespørgsel 
om trafikregulering og fået samme svar. De håber på at fotovogn kommer forbi. 
 

- Færdiggørelse af ny asfalt + bump på Hindballevej.  
Lokaludvalget (formand) laver forespørgsel, hvorvidt det er en forglemmelse at der ikke er 
fyldt op med stabilgrus langs asfalt, hvor kant nu er meget høj og skarp sammen med en 
opfordring om at kigge på fortov fra forsamlingshus til Båring Handelshus. 
 

- Reduceret pris på byggegrundene på Sejerøvej. 
Kommunen har sat prisen ned med 100.000 kr. pr. grund. Lokaludvalget kan konstatere at 
vi ikke endnu er underrettet om dette. Vi håber på at kommunen orienteret nærmere om 
dette i nærmeste fremtid. Det skal vedtages på byrådsmøde d.d.  
Arbejdsgruppe for seniorboliger arbejder med ønske om at genbruge en del af mursten fra 
den gamle ejendom til byggeri af fælleshus for at beholde noget af historikken fra området.  
Det blev drøftet, hvorvidt vi fra lokaludvalget kan gøre mere for promovere lokalområdet i 
samme omgang. Vi vil spørge generalforsamlingen om dette. 
 
Det skal op og vende på generalforsamlingen, hvorvidt der skal holdes åben landsby igen. 
Lokaludvalget, som sådan, har ikke den dybe tallerken på, hvordan og hvad der skal gøres. 
 

- Generalforsamling. D. 25/4  
Lokale foreninger og sammenslutninger skal inviteres til at fortælle om deres arbejde.  
På valg er: Britta, Hans Erik og Helge samt Karin som suppleant. 
Helge er trådt ud af lokaludvalget som konsekvens af sin flytning og Karin ønsker hvis 
muligt at en anden tager hendes plads 
Den 21. marts er der familiecafe I Båring Børneunivers. Ulrik vil her orientere lidt om 
lokaludvalget og gøre opmærksom på generalforsamlingen. Britta laver plakat med 
generalforsamling som stilles i brugsen.  
Rasmus arbejder på at finde dirigent. 
 

- Næste møde: Den 25/4 til generalforsamlingen 
 

- Evt. 
Hvidvaskningsloven kræver at vi i bestyrelsen via banken verificeres. Nordeas procedure 
for dette er bøvlet og kontakten til banken er ikke optimal. Der er forslag om at skifte bank 
til mindre lokal bank. Hans Erik undersøger dette.  
Regnskab blev gennemgået for bestyrelsen. Udviser overskud hvilket primært skyldes 
tilskud til skulptursti projektet som er modtaget i 2017 og pengene bruges først 2018. 
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