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Referat fra møde i Baaring Banke lokaludvalg 

Onsdag d. 2. juni. 2021 kl. 19. Afholdt i Byhaven ved Båring Børneunivers  

Afbud: Hans Erik 

Deltager udover bestyrelse: Vibeke Skøtt fra Middelfart kommune. 

Dagsorden 

• Oplæg fra Vibeke ang. Projekt ”Bæredygtige Lokalsamfund” 

• Opsamling fra dialogmøde, 25/5. 

• BGF og Brugens invitation d. 26/6 til ”Torvedag” 

• Generalforsamling 

• Økonomi og bankskifte 

• Lundegårdsbakken (Status) 

• Evt. 

• Næste møde 

Emne  beslutning  ansvarlig 

Projekt 
”Bære-
dygtige 
lokalsam-
fund”  

Det er et mål at alle lokaludvalg i kommunen enten skal have lavet eller 
være i gang med udarbejdelse af udviklingsplan 

Formål er bl.a. 

• At styrke lokale fællesskaber. 

• Fokus på bæredygtighed 

• Styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal ud-
vikling. 

Der skal nedsættes en udviklings gruppe som typisk består af  

• 3 personer fra lokaludvalget 

• 3-5 rep. fra virksomheder, foreninger mv. 

• 1 fra overordnet styregruppe 

• 2-3 byrådsmedlemmer. Her ved os bliver det Anja Reilev (A) og 
Mikkel Dragmose-Hansen (F)  

• Projektleder (Vibeke Skøtt) 

Det er op til de enkelte lokalsamfund, hvordan de vil layoute udviklings-
planen. 

Vores mål er skubbe det i gang med et borgermøde i sep./okt. efter ge-
neralforsamling. 

Kommunen har afsat midler til at hjælpe processen igennem. 

Vibeke 
Skøtte 

Opsam-
ling fra 

Afholdt d. 25. maj. Nicki og Peter deltog herfra. 
Referat og præsentationer kan findes på: https://www.middel-
fart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokaludvalg/Dialogm%C3%B8der 

Nicki og 
Peter og 
Nicki 

https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokaludvalg/Dialogm%C3%B8der
https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokaludvalg/Dialogm%C3%B8der
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dialog-
møde, 
25/5 

Følgende emner blev bl.a. drøftet, 

Bæredygtig byudvikling. Strib orienterede om deres udviklingsplan, som 
var meget omfattende  

Ny Sti-app. Hjemmeside: www.udinaturen.dk er en hjemmeside (vist 
ikke en app), hvor kommunen opfordrer til at lokale stier lægges ind. Vi 
må meget gerne melde stier ind. 

Nyt vedr. genbrugsstationer. Der arbejdes på lidt ændringer på gen-
brugspladser. Mere om det senere 

Lokale trafikkampagner. De fleste farlige steder er der fundet løsning 
på. Der er meldt mange steder ind som opleves som farlige, men stati-
stikkerne siger noget andet. Det er lidt en udfordring 

Elbiler. Der skal flere ladestandere. På offentlige parkeringspladser med 
mere end 10 pladser skal der ladestandere op. Der kommer strategi på 
det senere.  

Skovrejsning. Der er 3 skovrejsning projekter under opsejling. Ikke no-
gen her i vores lokalområde. 

Der skal laves ny kommuneplan. Der er ikke så meget nyt for vores om-
råde. Dog er det med i udkast at Båring Skole kan kunne udvikles med 
evt. større hal. 

Sti til Brenderup bliver først lavet i 2022. Er i gang med ekspropriation. 

 

Torvedag 
d. 26/6 

Skolen vil måske deltage med noget.  

Lokaludvalget vil også være til stede 

Der kommer også noget fra Skulpturstigruppen på dagen. 

Tine 

General-
forsam-
ling  

Der forslås at generalforsamling afholdes på skolen i august. 

Forslag: Søndag d. 22/8 kl. 14-16 i skolens aula 

Indkaldelse skal være udsendt to uger før. Kommunen skal have indkal-
delse først i august.  

Ulrik finder sidste års indkaldelse. 

Klaus, Rune og Ulrik er på valg. Ulrik ønsker så vidt muligt ikke genvalg. 

Lokalud-
valg 

Økonomi 

og bank-

skifte 

 

Vedr. regnskab 

Regnskab er under udarbejdelse. Skal godkendes og underskrives af be-
styrelsen inden generalforsamling 

Nicki  

http://www.udinaturen.dk/
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Status 
bygge-
grunde 

Vedr. Lundegårdsbakken. 

Tine har snakket projektleder. Det er besluttet, at det skal være genera-
tionsbyggeri og det skal være bæredygtigt. Det er nedsat styregruppe, 
hvor FAB deltager i. 

Kommune vil gerne involvere lokaludvalget i et eller andet omfang. 

Der skal ændres i lokalplan for området. Dette arbejde er skubbet lidt 
pga. ressourcemangel ved kommunen. 

  

Tine 

Næste 
møde 

Næste møde tirsdag d. 17. august kl. 19 på Båring skole. 

Ulrik booker lokale 

 

Evt. Forespørgsel fra borger på Byvejen som skal have ny varmekilde. Har ef-
terspurgt om der er fjernvarme under opsejling. Det er lokaludvalgets 
opfattelse at, hvis det er, så er tidshorisont 5 – 10 år. Lokaludvalget har 
henvist til klimachef Morten Westergaard på kommunen, som har en 
del viden på området mht. varmepumper. 

 

Tine 

 

Referent: Ulrik Andersson 


