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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt tirsdag d. 14-08-2018 kl. 19:30, hos Tine Busk, Skovgyden 11. 
 
Til stede: Ulrik Andersson, Anders Skov Henriksen, Rasmus Enemærke, Britta Siemens, Karin Hel-
gaard, Tine Busk 
Deltager udefra: Kaj fra Båringnyt bestyrelsen, Bente Schmidt, Bankejorden 9, 5466 Asperup 
 
Dagsorden 

1. BåringNyt- Herunder status på domæne-situationen og ny info-skærm i Brugsen. Ansøg-

ning om penge til skærm fra småprojektpuljen. 

2. Brev til borgmesteren om byrådets prioritering af Båring som tilflytningsområde.- Rasmus 

udformer skitse til brev inden møde. Forældrebestyrelsen for Børneuniverset holdes orien-

teret om hvad vi skriver. 

3. Dialog med skolekredsen for den Rytmiske Efterskole om muligheder for fremtiden for 

bygningerne. 

4. Invitation til møde om kommunale samlingssteder d. 30/8. 

5. Medlemmer til Styregruppen for Bæredygtig Byudvikling. 

https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202018/Bliv%20en%20del%20af%20St

yregruppen%20for%20Bæredygtig%20byudvikling  

6. Tilflyttermøde 

7. Status supplering af medlemmer til lokaludvalget. 

8. Opdatering på status for opgradering af stranden ved molen. 

9. Evt. 

 
 

Punkt Drøftelse/beslutning Ansvarlig 

BåringNyt Status: Abonnement er nu betalt. Det skulle være i orden. Over-
dragelse skulle nu være plads. Det skal undersøges om der også 
skal betales for domæne og hosting. Der skal kigges tilbage fra tid-
ligere år hvad vi har betalt for. Det gør Hans Erik 
Kaj orienterede om projekt ”ny skærm i brugsen”. Ballum it har en 
løsning som kan bruges. Koster ca. 5500 kr. Derudover kræves en 
mobil internetforbindelse. Koster ca. 1400 kr. pr. år i drift 
Lokaludvalg søger om tilskud småprojektpulje. Kaj og Ulrik har d. 
16. august søgt puljen om tilskud. 
Hvis der gives afslag betaler lokaludvalget af egen kasse. 
Infoland koster fremover ca. 1.500 kr. om året så det passer ca. 
med de 3000 kr. som det årlige tilskud fra kommunen til lokalud-
valget er sat op med. 

Hans Erik 
og Ulrik 
 
 
 
 
 
 
 

Brev til Borg-
mesteren 

Rasmus har lavet åbent brev til Borgmesteren om problematikken 
mht. manglende pladser i daginstitution og byggegrunde som end-
nu ikke er sat ned. Sendes i samarbejde Båring Børneunivers. Lidt 
afhængig af tilbagemelding tager vi stilling til om medierne skal 
orienteres.  

Rasmus 

Efterskolen Kurator er i gang med at afvikling af (sælge ud) skolen. Der er min- Anders 
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dre gruppe som arbejde med op starte skolen igen i ny kontekst til 
skoleåret 2019/20. Risiko er kreditforening måske sælger inden 
gruppen kommer med noget brugbart. Anders fra lokaludvalget 
deltager i arbejdsgruppe som holder møde d. 15 august. Lokalud-
valget henstiller til at arbejdsgruppen orientere på BåringNyt om 
deres arbejde i det omfang det kan lade sig gøre. 

Invitation til 
møde om 
Kommunale 
samlingssteder 

Formand og næstformand er inviteret d. 30 august kl. 16.30. Vi har 
umiddelbart ingen offentlige bygninger som ikke bliver brugt 
”udenfor lukketid” men vores fokus kan være at kommunen bruger 
de bygninger vi har noget mere eks. vores forsamlingshuse 

Tine 

Medlemmer til 
styregruppe for 
Bæredygtig 
byudvikling 

I styregruppen deltager fra kommunens side med 3 personer samt 
3 byrådsmedlemmer. Man kan ansøge om at deltage. Hans Erik 
overvejer at deltager. 

 

Tilflyttermøde  Planlægningsmøde d. 22/8 kl. 16.30 ved Lis Kristensen, Samsøvej 
nr. 9. 
Rasmus har opdateret tilflytter folder. Det er lidt problematik med 
tilflytterlister for persondataforordningens krav til behandling af 
persondata gør at kontekst skal være en anden. En udfordring som 
kan løses ved, at vi omdeler til de nye tilflyttere vi kender til. Risi-
koen er så bare at nogen så måske bliver glemt. 
Rasmus og Ulrik deltager i mødet 

Rasmus 
og. Evt. 
Ulrik 

Supplering be-
styrelse 

Bente Schmidt har samt ja til at træde ind i bestyrelsen  

Status på op-
gradering af 
strand ved Mo-
len 

Hyben er slået. Nyt slæbested etableres i løbet af efteråret. Ser 
umiddelbart ud til at forløbe planmæssigt. 

 
 
 
 
 

evt. Ændring af arbejdsfordeling i bestyrelsen. 
Aftalt at det fremover er den som lægger hus til møde som også 
har ansvar for udsendelse af dagorden. 
 

 

Næste møde D.  25/9 ved Anders på Lyøvej 2  

 
 

14/8-2018/ Ulrik Andersson 


