
2019-05-07 referat fra i Baaring Banke Lokaludvalg 

 

 

Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdes tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19:00, i køkkenlokal på Båring skole. 
Afbud: Tine Busk, Rune 
Ingen deltagere udover bestyrelsen 
Dagsorden 
 

- Konstituering af bestyrelsen. Der vælges formand, næstformand, kasser, sekretær. (udover 
dette tænker jeg også vi skal have en medieansvarlig nu da Rasmus overgår til at være sup-
pleant 
 

- Dialogmøde med kommunen d. 17. juni. Hvem tager med 
 

- Seniorbofællesskab – oplæg til dialog med kommunen 
 

- Slæbested ved molen 
 

- Tilbagemelding fra kommunen ved vådområde på udstykningen ”Lundegaardsbakken” 
 

- Nyt vedr. efterskolen 
 

- Trafiksikkerhedsplan- kort drøftelse- kommer snart i høring 
 

- Bosætning – hvordan skal vi markedsføre vores område fremadrettet. Det er mange huse 
til salg pt. Hvad kan vi gøre, som lokalsamfund, for at fremme salgsprocessen 
 

- Evt. 
 

Punkt Drøftelse/beslutning Ansvarlig 

Konstituering Jf. vedtægter skal vælges. Formand, næstformand, kasser og sekre-
tær. 
Formand: Tine Busk 
Næstformand: Claus Lundgaard Pedersen 
Sekretær: Ulrik Andersson 
Kasser: Hans Erik Nielsen 
PR ansvarlig: Rune Moesgaard 

Ulrik  

Dialogmøde d. 
17 juni med 
kommunen  

Det årlige dialogmøde med kommunen og de andre lokaludvalg. 
Dagsorden endnu ikke på plads. Bemærk venligt at mødet er fra kl. 
17.30 – 20.30 på Ejby skole. Deadline på forslag til emner var d. 5. 
maj.  
Dagsorden laves af Middelfart, Ejby og Røjlehalvøens lokaludvalg i 
samarbejde med kommunen 
Deltagere: Britta, Klaus, Rune, Hans Erik (måske), Ulrik, Bente 
Dagsorden og tilmelding kommer senere. Vi melder til hver især  
Emne kan være ”byfornyelsespulje” hvad kan vi bruge det til. 

Alle 

Seniorbofælles-
skab 

Der skal tages initiativ til møde bofællesskab gruppen med henblik 
på et møde med alle interessenter. Hans Erik og Claus arbejder vi-
dere med dette. 

Hans Erik 
og Klaus 

Slæbested ved 
molen 

Er gået i stå. Kan umiddelbart ikke lade sig gøre pga. strømforhold 
mv. Der arbejdes på anden løsning ud fra de midler som er sat af.  
Kommunen havde sat ca. 200.000 kr. af til forbedring af stranden 

Rasmus 
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ved molen. Hvis der skal bygges eks. Bådskur mv. skal der laves ny 
lokalplan. Det er kommunen åben overfor. Tømmerflod lauget ar-
bejder videre med de forskellige muligheder som er. Rasmus er 
kontaktperson her 

Vådområde ved 
ny udstykning 

Lokaludvalget har lavet skrivelse til kommunen, hvor vi har påpeget 
at der tidligere har været en sø/mose ved siden af den nedrevne 
gård. Svar fra kommunen er at de ikke gør mere pt. end at fjerne 
gården. Så tager de senere stilling til, hvad der skal ske når/hvis lo-
kalplanen skal laves om og byggeri skal i gang. 

Ulrik og 
Rasmus 

Opdatering 
vedr. eftersko-
len 

Der er stadig gang i processen. Arbejdsgruppe holder snarest møde 
om den videre proces. De kommer med en udmelding når de er 
klar.  

Anders 
Skov Hen-
riksen 

Trafiksikker-
hedsplan 

Planen kommer i høring sidst i maj. Vi skal forsøge at komme med 
indspark i forhold til vores område. Der skal laves forventningsaf-
stemning med skolebestyrelse. Ulrik tilmelder sig høringsportal. 
Planen er i høring frem til 1. august 

Ulrik 

Bosætningspro-
blematik 

Der er mange huse til salg. Omvendt er mange huse også solgt, så 
der er gang i salget. Rune fra lokaludvalget har forslag til materiale 
som kan udleveres til eks. Ejendomsmæglere. Endelig er befolk-
ningstallet i området stigende. Claus har fået oplyst fra præsten at 
hans fornemmelse er at der er tilgang. Det siger statistikkerne også 

Claus 

Evt. Tak til de bestyrelsesmedlemmer som er gået af for samarbejdet 
de forgangne år. 

 

Næste møde Mandag d. 24 juni. Kl. 19 på Båring Skole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-05-2019/Ulrik Andersson 


