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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt mandag d. 3. februar 2020 kl. 19:00, i køkkenlokale på Båring skole. 
Afbud: Britta,  
Deltagere udover bestyrelsen: Repræsentant fra redaktionen på Båring Nyt, Talspersoner for Seni-
orbofællesskabsgruppen v. Lis og Ejvind, Nicki Bramsen fra Egypten i Kærby, Grethe Havndrup og 
Erik. 
 
Dagsorden 

• Gæsternes punkt (en borger eller en anden interessent har på forhånd meldt et punkt ind 
til drøftelse) 

• Båring Nyt 

• Telekørselsordning 

• Status på vores økonomi 

• Bofællesskab, hvor langt og hvordan 

• Udgåede træer på Fynsvej og Samsøvej samt byens fremtoning 

• Generalforsamling 

• Andet nyt 

• Eventuelt 

• Dato for næste møde 
 
 
 

Gæsternes 
punkt 
 
 

Nicki Bramsen fra Egypten i Kærby og ”Toftegården” arbejder på en 
eller anden form for byfest. Der kommer en udmelding senere. 
Lokaludvalget opfordrer til at de bruger de lokale foreningerne i 
deres planlægning og arbejde. 

Nicki 

Nyt fra Båring 
Nyt 

Er stadig i gang med at rydde op på hjemmesiden. Tvillingegården 
er stoppet med at bruge Båring Nyt. Det køre fint med arbejdsfor-
deling. Ballum IT er sat til at overtage servicering af skærm og info-
land som Båring Nyt hjemmesiden ligger under. Der er ca. 130 som 
får nyhedsmail og 680 personer som er med på facebook ”Asperup 
og omegn” 

Kaj  

Telekørselsord-
ning  

Der er kommet ny telekørselsordning, hvor der kørsel på flere ni-
veauer. Kommunen vil gerne komme ud og fortælle. 
Der er lavet en app. Som kan bruges. Derudover kan telefonnr. sta-
dig bruges. Det blev drøftet at Båring Nyt det næste halve års tid 
kunne lade en orientering med tlf. rotere på skærmen i Brugsen. 
 
Det kunne være et emne til generalforsamling. UA snakker med 
kommunen. 

alle 

Status på lokal-
udvalgets øko-
nomi 

Status på økonomi. Plus for 2019 på ca. 3000 kr. Egenkapital ca. 
18.000 kr. Der er ikke brugt penge på kulturstien i 2019. 
Regnskab er lavet men endnu ikke gennemgået at revisor. 
Der er plantet nyt juletræ ved kulturstien da gammelt træ var gået 
ud. Der skal investeres i ny lyskæde. 
Lokaludvalget får hver år 6000 kr. fra kommunen. Er sat op fra 
3000 til 6000 kr. fordi vi nu selv skal finansiere hjemmeside og Bå-
ring Nyt. 
 

Hans Erik 
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Hvidvaskningsloven har givet stramninger i forhold til banken. Hans 
Erik kommer rundt til bestyrelsen og indhenter nødvendige oplys-
ninger. 

Status på bo-
fællesskab 

Har snakket med Boligforeningen Danmark. De vil tage en drøftelse 
med borgmesteren om, hvad kommunen helt specifikt havde i tan-
kerne med Lundegårdsbakken. De vil herefter vende tilbage. Heref-
ter kan der holdes borgermøde. De havde i tankerne noget byggeri 
som der er lavet i Ejby. Der er stor søgning til almennyttige boliger. 
 
Fra de fremmødtes side var der stort ønske om at der skal bygges 
”bæredygtigt” i stil med det som er lavet i Årslev. Derudover skal 
det være almennyttigt således at det også er muligt at søge bolig-
støtte/boligsikring til. 
 
Seniorbofællesskab gruppen har også arbejdet med kontakten med 
FAB. Der er ikke nogen tilbagemelding derfra. 
Boligforeningen Danmark melder tilbage når de har snakket med 
kommunen og herefter skal der indkaldes til borgermøde.  
Målet er et møde først i marts. Det er et meget stort ønske at kom-
munen også deltager. 
Lokaludvalget skal være ankermand på mødet. Et formål er at få 
dannet en aktiv arbejdsgruppe som kan arbejde videre med projek-
tet. 
 
Det har høj prioritet fra lokaludvalgets side at der opføres genera-
tionshuse og ikke kun isoleret set seniorboliger, men at der laves 
noget som både kan rumme seniorer, børnefamilier og alle midt i 
mellem. Det skal drøftes med boligselskabet, hvordan det løses.  
 
Hvis der laves en klynge med egentlige seniorboliger, skal de have 
deres egne vedtægter, hvor der sættes en minimumsalder ind for 
nye tilflyttere eks. at man minimum skal være 50 år for at kunne 
flytte ind. 
Hvordan kombinationen kan blive så alle parter tilgodeses videst 
muligt skal der findes en løsning på. 
 
Datoforslag. Tirsdag d. 10. marts kl. 19. Det skal undersøges om 
forsamlingshuset kan bruges. Alternativ bliver skolens Aula 

Ulrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udgåede træer 
på Fynsvej og 
Samsøvej, samt 
byvejens frem-
toning 

Døde træer er nu fældet. Kommunen vil gerne plante nye træer, 
det må bare ikke være samme sted som før. De står ikke godt i kan-
ten af fortovet. Hvis vi kommer med andet forslag, vil de gerne 
kigge på det. UA har givet kommunen besked på kun at fælde de 
træer som er gået ud. 
 
Hvis vi har ønsker til nye steder hvor træer kan plantes skal Team-
leder Dan Jensen fra Entreprenørgården kontaktes på tlf. 4041 
7499 el. mail: Dan.SehestedJensen@middelfart.dk  
Dette gælder også vedligehold af stier mv. 
 
 

Ulrik  

mailto:Dan.SehestedJensen@middelfart.dk
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Generalforsam-
ling 

Skal holdes inden udgangen af april. Der er vedtaget tirsdag d.28. 
april. 
 
To do liste 

• Forsamlingshuset skal bookes.  

• Kommunen skal have besked senest to uger før.  

• Beretning. Tine skriver beretning 
 
På valg er. 
Britta Siemens (modtager ikke genvalg) 
Hans Erik  
Tine Busk 
Bente Schmidt  
 
Suppleanter 
Rasmus Enemærke  
Anders Skov Henriksen 
 
Revisor 
Ole Warncke, Lis Kristensen (suppleant) 
 
Lokaludvalget opfordrer folk til at stille op. 
 

Alle 

Andet nyt Opsamling  
Klaus har drøftet udviklingsplan med kommunen i forbindelse med  
Nytårskuren. På Båring Banke ventes der til 2021. 
Klaus skal til dialogmøde med skolen. De søger i øvrigt ny leder. 
Der er kommet flere ansøgere. 
Kommunen er gået i gang ny cykelsti til Brenderup. Den skal starte 
efter fodboldbanen på Kærbyvej. 
BGF forventer at udvide kunstgræsbane til 11 mandsbane i foråret 
2020 
 

 
Klaus 

Evt. Der er fællessang i forsamlingshuset tirsdag d. 4. feb. Hvor borgme-
steren kommer og har valgt sange. 
 
Der skal på generalforsamlingen drøftes tilflyttermøde 

Grethe og 
Erik 

Næste møde 
Husk at koordi-
nere med kalen-
der på  
Baaringnyt.dk 

Der blev ikke fastsat noget næste møde. Tages efter behov, men el-
lers er næste møde generalforsamlingen d. 28. april 

 

 
03-02-2020/Ulrik Andersson 


