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Referat af møde i Baaring Banke lokaludvalg 

Tirsdag d. 17. august. 2021 kl. 19. Afholdt på Båring skole  

Afbud:  

Deltager udover bestyrelse: Line, ny tilflytter fra Byvejen 34 

Dagsorden 

• Projekt ”Bæredygtige Lokalsamfund” Er vi klar til at gå i gang 

• Generationsbyggeri 

• Generalforsamling 

• Indvielse Læringshave 

• Nyt fra Byen 

• Midler til uddeling 

• Evt. 

• Næste møde. Fastsætte efter generalforsamling 

Emne  beslutning  ansvarlig 

Projekt 
”Bære-
dygtige 
lokalsam-
fund”  

Vibeke Skøtt fra kommunen spørger om vi er klar til at gå i gang medio 
september 

Vi skal have fundet kandidater til en udviklingsgruppe. Der skal deltage 
3 fra lokaludvalget. Indtil videre deltager Nicki og Klaus. Udviklingsgrup-
pen skal bestå af. 

• 3 personer fra lokaludvalget 

• 3-5 repræsentanter. Fra virksomheder, foreninger mv. 

• 1 fra overordnet styregruppe 

• 2-3 byrådsmedlemmer. Her ved os bliver det Anja Reilev (A) og 
en anden, som ikke er fastlagt endnu.  

• Projektleder (Vibeke Skøtt) 

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

Der arbejdes videre med dette efter generalforsamlingen 

Tine 

Genera-
tionsbyg-
geri 

 

 

Projektleder og bosætningskonsulent har datosat første møde om byg-
geriet til den 21/9 for alle lokale interesserede. Skal være fra kl. 17 til 
19.30. 

Tine vil gerne bruge ressourcer der og ikke så meget på udviklingsplan. 
Processen er i gang. 

Tine 
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General-
forsam-
ling  

Afholdes søndag d. 22/8 kl. 14- 16.30 i skolens aula 

Regnskab er godkendt af revisor 

Anja Reilev (A) fra kommunen kommer og fortæller om bæredygtig by-
udvikling. Dette sker efter generalforsamlingen. 

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

Enkelt ny kandidat har meldt sig på banen 

Lokalud-
valg 

Indvielse 

lærings-

have 

 

Peter deltog og kom med mindre indlæg om bæredygtige lokalsamfund. 

Der var god tilslutning med bl.a. Efterskolen. 

Der var indlæg fra flere bl.a. Borgmester og Henrik fra Båring Børneuni-
vers. 

En god formiddag i fint vejr 

Nicki og  
Peter 

Nyt fra 
Byen 

 

 

 

 

Opslagstavlen ved Brugsen er slidt og bør renoveres. Nicki undersøger 
muligheden for en opslagstavle i metal som bedre kan holde til at 
hænge ude. 

Stierne har det skidt efter den megen regn. Hegn mangler at blive klip-
pet flere steder. Det er lidt opfattelsen at selv om man melder ind på 
appen ”Middelfart Borgertip” så sker der ikke rigtig noget. Det kan de 
være flere årsager til, men beslutningen er at vi forsøger med en samlet 
henvendelse til Park og Vej. UA laver dokument til notering af steder 
hvor der trænger til et eftersyn. 

Der er startet 50 elever på efterskolen og allerede god tilslutning til næ-
ste skoleår. Det går rigtig godt på skolen. Efterskolen har mange nye til-
tag på vej. 

Brugsen kan godt mærke på omsætning at elever er startet. 

Båringnyt. Det går egentlig godt. Der har været lidt stille, men der er be-
gyndt at komme emner/nyheder som lægges på siden. Vigtigt her at 
foreninger benytter den fælles kalender således at sammenfald af ar-
rangementer minimeres. Hermed opfordring givet videre. 

Der er BAMOK-koncert d. 25. sep. den er udsolgt. Hvis man har billet 
man gerne vil af med, så opfordres man til selv at få billetterne afsat. 
Der er interesserede købere. 

Forsamlingshuset har fået lavet en handicaprampe således, at folk i kø-
restol kommer ind. 

Vedr. nedrivning af Byvejen 7 så har kommunen oplyst, at huset bliver 
revet ned inden nytår. 

Vedr. BGF. Kunstgræsbane er ved at være færdig. Der er enkelte fejl 
som skal rettes inden den tages i brug. Der er kommet ny belysning som 

Alle 
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både skal give bedre lys, og som ikke generer beboerne på Kærbyvej. 

Der er kommet flere skulpturer på skulpturstien. 

Der er lokalt ønske om udvidelse af multisalen på skolen. Kan evt. tages 
med i udviklingsplan 

Midler til 
uddeling 

Lokaludvalget har fået 25.138 kr. af kommunen til forskønnelse af lokal-
området. Pengene skal primært bruges til træer og bænke. Det er En-
treprenørafdelingen, der planter og passer træerne, samt indkøber og 
monterer bænkene. Kommunen har prisliste på enkelte dele. Bl.a. ko-
ster et borde/bænkesæt 8000 kr. og en bænk uden ryg 1500 kr. Der er 
deadline på beslutning d. 15. sep.  

Det skal drøftes på bestyrelsesmødet på søndag efter generalforsamlin-
gen, hvad vores beslutning bliver 

Der penge til to borde/bænkesæt samt nogle enkeltbænke. 

Der er forslag om enkeltbænke følgende steder. 

Sti fra Drejøvej til kærbyvej 

Ved start af ny sti til Brenderup. 

Andre steder drøftes søndag 

UA, Ras-
mus 

Næste 
møde 

Næste møde: bookes efter generalforsamling 

Ulrik booker lokale 

 

Evt. På tirsdag skal alle formænd mødet med kommunen ang. forsikring af 
forskellige aktiviteter i byen. 

Der arbejdes på kommunal løsning 

Nicki orienterede om at Middelfart kommune har fået ros for deres me-
get lave sagsbehandlingstider i forbindelse med byggeri. Det er noget 
nær det laveste på Fyn.  

Der er kommunalvalg d. 16. nov. Der er forslag om debatmøde i forbin-
delse dermed på efterskolen. 

Tine 

 

Referent: Ulrik Andersson 


