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Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg
Onsdag d. 25/4-18, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent:
Lokaludvalget foreslog Bjarke Eg Sørensen som modtog valget.
2. Formandens beretning (se bilag 1)
Formandens aflagde beretning om det forgangne år set med formandens og lokaludvalgets øjne. Efter
formandens beretning var der livlig debat i forhold til nogle af de emner som blev vendt i beretningen.
- Åben Landsby: Stor deltagelse fra lokale ildsjæle. Ikke det store fremmøde af potentielle tilflyttere, men 2
personer mødte op og blev skrevet på listen til Seniorbofællesskabet
- Normering i Børnehuset: Børnehuset vil gerne tage imod men har ikke normeringen. Der er plads til 12,
men kun normering til 8. Kommunen har tilkendegivet at de vil lave undersøgelse om efterspørgsel på
vuggestuepladser. Lige pt. Ingen bedring. Der var opfordring til samarbejde/koordinering med
lokaludvalget. Måske det kan fremskynde processen.
- Trafik: Biler kører meget hurtigt på Middelfartvej, især efter den nye afkørsel i Kauslunde er kommet. Der
kommer måske oplagt mulighed for løsning ved ny udstykning. Der er foreslået at der skal arbejdes mere
for stier, både naturstier og cykelstier. Måske skal stigruppen opstartes igen? Det blev ligeledes oplyst at
Samsøvej og Fynsvej med sideveje får ny asfalt i 2018.
- Seniorbofællesskab: Gruppen er fra entreprenør stødt på begrebet ”udkantsområde” dermed bliver
boliger dyre at leje fordi liggetiden bliver længere. Stort problem!
- Udvidelse Svinefarm: Vi skal passe på med at snakke problemer endnu større end de er.
Svinefarmen/bedriften er der, det kan ikke ændres på, men fokus kan være på at holde kommunen op på
det de beslutter.
- Markedsføring af vores lokalområde: Opfordring til at vi deltager mere i arrangementer i Middelfart. Der
findes forskellige arrangementer i Middelfart henover året. Der kunne vi godt være mere synlige.
Lokalbefolkningen skal her mere på banen. Ikke nødvendigvis noget lokaludvalget skal deltage i.
3. Regnskab (se bilag 2)
Udviser overskud grundet tilskud fra småprojektpulje på 25.000 kr. til skulptursti. BåringNyt har fået
donationer til deres arbejde. BåringNyt har måttet betale bod for at have indsat billede på hjemmeside fra
nettet uden om at have søgt om lov. Forlig blev på 2.500 kr. Skulptursti har brugt lidt udgifter på
frugttræer. Samlet set går året i 0 kr. når tilskuddet er trukket fra.
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4. Valg af lokaludvalgsmedlemmer
Tre medlemmer på valg som alle modtog genvalg: Britta Siemsen, Hans Erik Nielsen og Tine Busk.
Da Helge Møller Madsen er udtrådt af lokaludvalget pga. fraflytning, er der en plads ledig.
Det lykkedes ikke at besætte denne plads, og generalforsamlingen gav lokaludvalget mandat til at supplere,
hvis der findes en interesseret kandidat. De fremmødte blev opfordret til at lede efter kandidater i deres
netværk. Lokaludvalget kan i flg. vedtægterne fungere uden fuld besætning.
Valg af suppleanter. Begge suppleanter modtog genvalg: Karin H. Pedersen og Peder Iversen.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Der blev genvalg til både revisor og revisorsuppleant. Dvs. Ole Warncke som revisor og Lis Kristensen som
suppleant.
6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag
7. Evt.
- Dannelse af trafikgruppe. Det kan evt. være en autonom gruppe. Måske trafiktælling nu inden der
begyndes på ny udstykning. Der var forlydende om at der startes på byggeri i 2020. Måske slå op med
opstart på Båring nyt. Lokaludvalget kan måske agere fødselshjælper på gruppen, men den skal drives af
lokale ildsjæle. Måske opstart af tidligere trafikgruppe.
- Forespørgsel om deleøkonomi. Pt. ingen aktivitet. Delebil blev foreslået.
- Branding:?? BGF kunne deltage i Middelfart med Parkour. Vi skal huske at tale tingene op i stedet for at
tale tingene ned. Motionscafe er en succes. Der er ca. 20 deltagere hver uge. Gå di glad er også en succes
med 30- 40 deltagere. Gode successer som skal markedsføres, men man skal selv bidrage med
markedsføring.
- Forslag om lokaludvalgsmøde ved familiecafe. Vores fremmøde til sidste familiecafe har givet meget snak
til lokaludvalgets fordel. Det er noget som skal forsøges det kommende år
Efter generalforsamlingen informerede tre lokale arbejdsgrupper om deres arbejde.
•

Seniorbofællesskab i Båring/Asperup v. Ejvin
Startede med at sondere område, bedste område er den nye udstykning bag skolen. I starten var
det noget op ad bakke, men nu går det stødt fremad. Der er 24 på liste som gerne vil leje. De vil
gerne op på 30 personer. Kommunen har sagt nej til at bygge. De arbejder derfor med anden
entreprenør. Mange sten på vejen som skal løses (bl.a. synspunkt om udkantsdanmark). Arbejder
med forskellige løsninger. Fælleshus er udfordring, det fordyrer projektet noget. Der arbejde både
med andelsbolig og leje. Der bliver formentlig to størrelser af lejligheder. Kommunen presser på for
at holde proces i gang og det tager de som et positivt tegn. De ved endnu ikke hvornår den gamle
ejendom som ligger på arealet bliver revet. Der har været forlydender om at der først kan bygges i
2020.
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•

Skulpturstigruppen og BåringNyt v. Christine Beelaerts
Båringnyt vil den kommende tid bruge noget tid på at besøge forskellige foreninger som bruger
siden for dialog om hvad BåringNyt kan bruges til og hvad processen er for at få noget på skærmen
i Brugsen. Der arbejdes også på en løsning med at skærmen i Brugsen kan opdateres hjemmefra.
Det koster nogle penge, men vil lette arbejdet meget.
Skulpturstigruppe, kaldet Arbejdsgruppen for Kulturel Udvikling i Asperup og Roerslev Sogne,
arbejder med byvandring to gange om året. Holdt en gang med stor succes 45 deltagere.
Ved skulptursti skal laves petanque bane som skal omkranses med skulpturer. De efterspørger en
som kan lave happening ved åbning. De er i dialog med kunstner om skulptur ved bane. Der er
mange tanker om forskellige arrangementer med bl.a. gadekampe i petanque. Selve finansiering af
banen er finansieret af tilskud fra småprojektpulje som er en pulje penge kommunen har stillet til
rådighed for projekter i lokalområderne. Her er opnået tilskud på 25.000 kr.

•

Båring Vig Kystaktiviteter
Gruppe genopstår måske igen. Efter langt forløb med mange afslag. Naturbeskyttelseslov er
ændret. Det giver måske nye muligheder. Der er dialog i gang med kommunen. Om
kystaktivitetshus som tidligere ikke kunne lade sig gøre, men som nu måske kan.
Hvis nogen har interesse vil de gerne have besked. De mangler personer med lyst og gå på mod.
Man kan kontakte lokaludvalget hvis man måtte have interesse. Så formidler vi kontakten videre.
Referent
Ulrik Andersson
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Baaring Banke Lokaludvalg
Formandsberetning 2017/2018
Det er med blandede følelser, at jeg denne gang vil gøre status på arbejdet i lokaludvalget det forgangne år.
På den ene side, kan jeg konstatere, at vi i lokaludvalget har haft gang i en del ting og at, der vanen tro, sker
en hel masse på Baaring Banke, som gør det til et dejligt sted at bo for mennesker i alle aldre.
På den anden side ser jeg med meget stor bekymring på udviklingen i befolkningstallet i vores to sogne, og
specielt på antallet af børn i skolealderen de kommende år. Jeg har svært ved at se hvordan vi, som
lokaludvalg og helt almindelige mennesker, kan være med til at vende udviklingen med andet end det vi gør
og altid har gjort.
Hvis jeg skal starte ud i det dystre hjørne, så må jeg nødvendigvis tage udgangspunkt i befolkningstallet,
som fortsat falder, når man ser på de to sogne sammenlagt – og her er det Asperup sogn, der trækker ned.
I Asperup er der forsvundet 23 personer, mens der er kommet tre nye til i Roerslev. Vi var pr. 1/1-18 1898
personer, hvor vi i 2015 var 1990, altså 92 personer færre.
Jeg har kigget i kommunens befolkningsprognose og kan for Båring Skoledistrikt se, at årgangene fra 0 til 6
år er meget små, sammenlignet med årgangene for 5-10 år siden. Vi taler om årgange på 10-18 børn, hvor
de 10 år ældre årgange har mellem 22 og 35 børn.
For at vende den udvikling skulle vi gerne have gang i salget af byggegrundene på Sejerøvej, men i
skrivende stund er der ikke solgt en eneste, selvom de har været til salg i mere end et år.
Der kan være flere grunde til dette, men i mine øjne hjælper det ikke ligefrem på sagen, at Miljø- og
Energiudvalget vælger at afslå tilladelse til at udvide en nærliggende svinebesætning uden tilsyneladende at
have lovhjemmel til afslaget. For så senere i sagsgangen at få den forkludret, så sagen skal gå om pga. nogle
simple teknikaliteter som overholdelse af høringsfrister og lign. Den slags giver naturligvis røre i avisen og
særligt flatterende omtale bliver det ikke til. At man samtidig prøver at lægge pres på os som lokaludvalg
for at få os til at støtte op om det tvivlsomme afslag på udvidelsen, har ikke ligefrem højnet mit syn på
kvaliteten af den politiske proces i Byrådet/det politiske udvalg.
Vi, og stort set alle andre end den kommunale forvaltning, har hele tiden slået til lyd for at priserne på
grundene var for høje. Det tog byrådet konsekvensen af d. 5/3-18 og nedsatte priserne med kr. 100.000,pr. grund. I skrivende stund skal man dog ind og læse referatet fra byrådsmødet for at finde denne
prisreduktion nogen steder, da det fortsat er de originale priser som kan ses på hjemmesiden
www.bygimiddelfart.dk. Jeg spørger bare hvorfor det dog ikke er rettet endnu?
I forbindelse med prisreduktionen havde Fyens Stiftstidende en overskrift med ordlyden: ”Spar 100.000:
Usælgelige byggegrunde i Båring sættes ned. ”
God reklame? Det tror jeg ikke, men det er jo avisens ret at vinkle deres historier som de vil.
Vi forsøgte at gøre vores til at få solgt nogle af byggegrundene, ved d. 24/9 at afholde Åben Landsby.
Mange foreninger mødte op og var klar til at fortælle potentielle tilflyttere om alt det gode der findes på
Baaring Banke, men der kom vist ikke en eneste potentiel tilflytter – måske lige med undtagelse af
kirkesangeren, der havde en times pause mellem to gudstjenester.
Det var ellers en fin dag med god energi fra alle de medvirkende, som fik snakket lidt på kryds og tværs.
Når nu vi ikke kan få folk til at slås om at købe byggegrundene, så må vi jo kæle lidt for dem som trods alt
har valgt at flytte herud. Efter en lidt for lang pause blev tilflyttermødet taget op igen. Efter uddeling af
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godt og vel 80 invitationer, mødte fem familier/tilflyttere op til tilflyttermøde d. 6/9 på efterskolen.
Lis Kristensen, Mogens Nielsen og undertegnede forestod, sammen med bosætningskonsulenten,
velkomsten, som tog et par timer. Vi fik uddelt første oplag af vores nye velkomstfolder og fik positive
tilbagemeldinger fra de fremmødte. Da det jo snart er længe siden det var d. 6/9 må vi nok hellere få sadlet
hesten igen og få afholdt et maj-møde, for dem som er flyttet til siden september.
Selvom det er børnefamilier vi meget gerne vil have til at flytte til området af hensyn til skolen, så vil lige så
gerne have at de ældre enten bliver boende eller måske ligefrem, at vi kan få ældre til at flytte hertil.
Den arbejdsgruppe, som bokser med at få stablet et seniorbofællesskab på benene, fik en appelsin i deres
turban, da kommunen endelig fik købt Lundegaardsbakken, og dermed rådighed over en grund, som synes
perfekt til placering af et seniorbofællesskab. Ejvin er her i aften og vil lidt senere fortælle mere om status
på projektet.
Mit indtryk er, at de gode mennesker i gruppen, gør alt der står i deres magt for at få realiseret drømmen,
og jeg ønsker dem kun det bedste for projektet.
D. 9/10 havde vores, på det tidspunkt nye, borgmester: Johannes Lundsfryd Jensen, inviteret sig selv til en
rundtur i Båring.
Vi fik lagt en rute på et par kilometer rundt i Båring, med stop/passage af en række centrale
”seværdigheder”. Vi var 10-12 mand, der gik med borgmesteren og Regitze Tilma rundt i byen, hvor vi fik
lejlighed til at komme med nogle synspunkter på tingenes tilstand.
Bortset fra at vi gik lidt over tid, så borgmesteren blev lidt forsinket til et gruppemøde, så gik besøget fint
og han fik naturligvis også et eksemplar af vores velkomstfolder med hjem.
Samme rute blev benyttet, da Landdistrikternes Fællesråd d. 6/2 inviterede sig selv på en rundtur i Båring, i
forbindelse med et møde de havde booket i sognehuset.
Da de med kort varsel ville have en rundvisning en tirsdag middag, og ingen fra lokaludvalget lige kunne
tage en halv fridag, trådte Grete Havndrup og Christine Beelaerts til og gav dem en rundvisning, hvor de to
damer efter sigende næsten blev oversnakket af de nysgerrige fremmede.
Sidste års dialogmøde med politikere og forvaltning, fandt sted d. 8/5 i Nørre Aaby.
Vi benyttede lejligheden til at advare de andre lokaludvalg om faren for at komme til at bruge billeder, som
man ikke har rettigheder til, på deres respektive hjemmesider – naturligvis i forlængelse af vores egen
kedelige og bekostelige flæskestegs-sag fra foråret 2017.
D. 23/8 var Ejby Lokaludvalg vært for det fælles lokaludvalgsmøde, hvor alle Middelfarts lokaludvalg
samles. Med den kommende kommunale valgkamp indenfor synsvidde, havde Ejby valgt at invitere de
politiske partier med til dette møde. De politiske partier fik 5 min. til at præsentere deres visioner for
arbejdet i det nye byråd, mens vi som lokaludvalg fik 5 min. til at præsentere hvilke forventninger vi havde
til det nye byråd.
Vi valgte at starte vores indlæg med at gøre den status, at vi synes det går godt på Baaring Banke. Men ikke
bedre end, at vi kan finde torne i roserne, herunder bl.a. med en hentydning til den, på det tidspunkt
verserende sag om udvidelse af svinefarmen på Middelfartvej.
En af vores forventninger til det siddende byråd er, at vi ønsker at blive opfattet som forvaltningens og
byrådets lokale øjne og ører, med det formål at der kan forvaltes bedst muligt.
Da det mildest talt ikke var det vi oplevede i forbindelse med responsen på vores høringssvar (fra 2016) om
placeringen af et evt. spildevandsanlæg/biogasanlæg vest for Hedegaardsvej, forsøgte vi via lidt photoshop-

Bilag 1, Formandsberetning Baaring Banke Lokaludvalg

arbejde og PowerPoint, at illustrere hvordan forvaltningen og/eller politikerne, på et, i vores øjne, usagligt
grundlag, totalt ignorerede vores lokale input i den aktuelle sag.
Vi håber det gav lidt stof til eftertanke hos de fremmødte politikere.
Arbejdsgruppen for kulturel udvikling i Asperup og Roerslev sogne, i daglig tale: Skulpturstigruppen, er en
meget autonom og yderst ihærdig arbejdsgruppe under lokaludvalget, der arbejder med udvikling af
skulpturstien og aktiviteter, der udgår fra denne.
D. 30/11 afholdt de for første gang: Julelys på den Nordvestfynske skulptursti, hvor de ca. 100 fremmødte
var samlet om at tænde lys i juletræet, synge, høre historier og musik. Måske er en stemningsfuld tradition
blevet skabt. Den stemningsfulde eftermiddag blev afsluttet med en opfordring til at deltage i den samme
aftens familiecafe på Båring Skole.
Den anden arbejdsgruppe under lokaludvalget er redaktionen bag BåringNyt.
Der er i løbet af året kommet nye kræfter til redaktionen, så arbejdsbyrden kan fordeles på lidt flere
skuldre. Det er ingen hemmelighed at Kaj gennem lang tid har trukket det absolut største læs på BåringNyt
og det er vi ham meget taknemmelige for, men vi skal også passe på, at Kaj fortsat synes det er sjovt at
bruge de mange timer på jobbet. Vi er i lokaludvalget stolte af BåringNyt og kan se, at der, i sammenligning
med andre lokaludvalgs hjemmesider, er meget stor aktivitet på BåringNyt. Krydret med, at nyhederne
også kommer på skærmen i Brugsen og bliver lagt på facebook-siden, gør BåringNyt til en vigtig
informationskanal for lokalsamfundet.
Redaktionen vil gerne rydde lidt op på selve hjemmesiden, for at gøre den lettere at vedligeholde, så der fx
ikke er for mange forældede/urigtige oplysninger.
Lokaludvalget overtager sidst på sommeren de økonomiske forpligtelser i forhold til Infoland, som er den
platform som BåringNyt kører på. Udgifterne har hidtil været afholdt af Middelfart kommune, men vi får
fremover et ekstra tilskud fra kommunen til at dække de nye udgifter.
I 2017 indførte Middelfart kommune en pulje til mindre projekter (kr. 250.000,- i 2017 og det samme i
2018), hvor foreninger og lokaludvalg kan søge om tilskud til mindre projekter – uden alt for meget
bureaukratisk bøvl.
I vores område er det lykkedes både Roerslev-Blanke Forsamlingshus og Skulpturstien at få snablen ned i
den kasse. Det er godt gået af de folk, som har været hurtigt ude med ansøgningerne.
Det med at skaffe penge til forskellige projekter blev en del af lokaludvalgets medlemmer lidt klogere på,
da de deltog i en fondskonference d. 27/2-18. Her fik de lidt tips og tricks til hvordan man kan optimere
sine ansøgninger.
Et ofte tilbagevendende emne er trafiksikkerhed, således også i det forgangne år.
Vi har fået lovning på, at der vil blive lavet en trafikmåling på Blankegaardsvej i Roerslev, da beboerne
oplever at der bliver kørt alt for stærkt indenfor byskiltene.
Senest har vi fået en henvendelse om at fortovet på den nordlige side af Middelfartvej er i miserabel
forfatning. Desværre kan kommunen ikke love, at der bliver gjort noget ved det, da der generelt set ikke er
afsat penge til at renovere fortove. Fortove bliver som udgangspunkt kun renoveret hvis den tilhørende vej
bliver renoveret.
Nogle har gjort os opmærksom på, at der køres stærkt på Fynsvej/Samsøvej i Båring. Kommunen har ikke
umiddelbart mulighed for at etablere hastighedsdæmpning eller yderligere skiltning, men de vil gerne stille
deres kompetencer til rådighed, hvis vi vil lave en eller form for kampagne. Vi må konstatere, at det jo er
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mennesker der sidder bag rattene i de biler der kører for stærkt, og det er menneskene der skal lette foden
fra speederen.
Som afslutning vil jeg vende lidt tilbage til udfordringen med at vende udviklingen i befolkningstallet.
På en familiecafe i marts, mødte Ulrik og jeg op og tog 5 minutter af de tilstedeværendes tid, til at
præsentere lokaludvalget og det vi går og arbejder med – bl.a. befolkningsudviklingen.
Vi troede (med rette) at mange nok slet ikke kender lokaludvalget. Straks efter vi var færdige med at
snakke, kom folk til os med forskellige input – bl.a. det faktum, at der tilsyneladende ikke er pladser nok i
vuggestuen til at alle lokale børn kan få en plads i denne. Det er en problemstilling vi, sammen med
Børneuniverset, skal tage fat i det kommende år.
På samme måde som kendskabet til lokaludvalget nok ikke er stort nok hos alle i lokalområdet, så står vi
med den udfordring, at Baaring Banke ikke er kendt nok for folk udenfor området.
Hvis vi skal vende den negative befolkningsudvikling, så tror jeg det er nødvendigt at vi får brandet os selv
langt mere effektivt end vi gør nu.
Jeg tror vi har brug for at få råbt ud over hustagene og ikke mindst ud over byskiltene, at vi bor midt i en
perle. Og det er så her, at mine talenter kommer til kort. Det ligger ikke naturligt for mig at være udadvendt
på den måde. Jeg er derfor af den overbevisning, at lokaludvalget og Baaring Banke vil være bedre tjent
med en formand, der har evnerne til at markedsføre vores område.
Jeg har siddet som formand siden lokaludvalget blev stiftet i 2008 og vil ikke stå i vejen for nye kræfter, der
har nogle nye ideer til at få vendt udviklingen og som har talenterne til at øge kendskabet til fortællingen
om det gode liv på Baaring Banke. Jeg vil fortsat gerne arbejde for vores lokalområde, og meget gerne fra
en position, hvor jeg kan gå i maskinrummet og kigge politikere og forvaltning lidt i kortene, så de ikke
glemmer Baaring Banke.
Det var ordene fra min side om lokaludvalgets arbejde det sidste års tid.

25-04-2018
Rasmus Enemærke
Formand, Baaring Banke Lokaludvalg
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BAARING BANKE LOKALUDVALG

Årsregnskab 2017

Indtægter
Tilskud fra kommunen
Overført fra Båring Nyt
Donationer til Båring Nyt

28000,00
95,78
3150,00

Indtægter i alt

31245,78

2000 Udgifter
Hjemmeside & Domæne

180,00

Pavil. & Lyskæde (852 + 206,95)

1058,95

Bod vedr. Båring Nyt

2500,00

Mødeomkostninger (404,80 + 279,35)

684,15

Bankgebyrer

225,00

Udgifter i alt

4648,10

Årets resultat

26497,68

Aktiver
Likvide beholdninger
Bank pr. 31-12-2017

33557,00

Aktiver i alt

33557,00

_______________________________________________________________________________________
Passiver
Egenkapital
Kapital Primo

6959,32

Årets Resultat

26597,68

Passiver i alt

33557,00

Regnskab revideret den:
Ole Warncke - Revisor

Hans Erik Nielsen - kasserer
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BAARING BANKE LOKALUDVALG – SKULPTUR STI

ÅRSREGNSKAB 2017

Indtægter
Donationer

0,00

Indtægter I alt

0,00

Udgifter
Indkøb af frugttræer

1400,00

Bankgebyr

4,00

Udgifter I alt

1404,00

Årets Resultat

(-)

1404,00

Aktiver
Bank pr. 31-12-2017

937,75

Aktiver I alt

937,75

Passiver
Egenkapital
Kapital Primo
Årets Resultat

2341,75
(-)

1404,00

Passiver I alt

937,75

Regnskab Revideret den :

Ole Warncke – Revisor

Hans Erik Nielsen - Kasserer

