
Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Dato: 30. november 2021 

Tid: Kl. 19.00 - 21.00 Sted: Båring Skole 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Status på BåringNyt, herunder fb-siden og retningslinjerne for denne 
3. Status fra bæredygtigt lokalsamfund og den videre proces 
4. Referat fra mødet med lokaludvalgsformænd (og kvinder) herunder forsikring mv. 
5. Diskussion omkring lokalsamfundet som helhed og lokaludvalget ståsted i lyset af den seneste tids 

hændelser (hærværk på fælles gods(skolen), larm i gaderne osv.) 

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

Punkt 1. Dagsorden godkendt, med rettelse af dato.  

Punkt 2. Diskussion omkring retningslinjer for FB siden og politiske reklamer. I dag er formålet at info 

fra Båring nyt sendes over til FB, nyheder ”fødes” ikke på FB.  

Hvis der skal åbnes op flere opslag, så skal der flere aktive administratorer til.  

Skal formålet ændres til emner indenfor lokaludvalget område af almen interesse. 

Indlæg kan altid sende til Båringnyts redaktionsmail: post@baaringnyt.dk 

Der blev diskuteret justering af procedure for godkendelse af regninger og tjek af om 

regninger er ok.   

Punkt 3. Udviklingsgruppen har arbejdet på at identificere mulige deltagere og samarbejdspartnere, de 
fleste er kontaktet og har indikeret om de kan deltage eller være på sidelinjen. 
Vi skal tænke på også at bruge forsamlingshuset til borgermøde, første arbejdsmøde. 
Foreslået undergruppe: Generationsbyggeriet. 
Udviklingsgruppemøde: 4/1-2022 
Borgerintroduktion: 20/1-2022 
 

Punkt 4. Ny byrådsperiode og Lokaludvalg fundatsen skal lægges igen. 

Ansvarsforsikring for fx en legeplads/kultursti/mv. dækker det et legepladsudvalg eller 

Lokaludvalg har ansvaret for. Legepladsen er lige nu allerede dækket af egen forsikring. 

Lokaludvalgene appellerer til at byrådet ikke kan pålægge sådanne udgifter uden at sikre 

finansiering. Derfor er der lavet en ekstra bevilling på forsikringsudgifter, dog max. det tilbud 

kommunen har indhentet. 

Forsikringerne skal dække lokaludvalgets faciliteter, f.eks. shelter, bålhytter, frivillige under 

arbejde med Lokaludvalgs aktiviteter. 

Tine undersøger om der skal tegnes forsikring for lokaludvalget ved siden af legepladsens 

forsikring. Kommunen og Palle Bjerg kontaktes. 

Rammevilkår forslag, vedtaget 1. november: 

• Præcision af at Lokaludvalg ikke er en forening 

• Byrådet må ikke pålægge udgifter uden at tilbyde finansiering  

• Høringsret for lokaludvalgene, hvornår skal de involveres. 

Punkt 5. Muligheder for unge i Båring, hvad kan der gøres? 

Sidste gang: Brainstorme emner og danne undergrupper (Brown papers). 

Tjekke referater. 

mailto:post@baaringnyt.dk


Oprettet ekstra vuggestuepladser og en ny dagpleje er ansat. Manglen har skabt 2 private 

dagplejere. 

Nedrivning af det røde hus er godt i gang. Så mangler der kun det gamle elværk. 

Halvdelen af byggegrundene på de nye udstykninger er solgt. 

Lokaludvalget bør tjekke og være opmærksom på når der kommer høring omkring 

byggematerialer på den nye udstykning ved siden af generationsbyggeriet. 

Punkt 6. Næste møde: tirsdag d. 1. feb. 2022. 

Punkt 7. Evt.  

I Middelfart kommune må man gerne bruge ”bænke”-pengene til andet end det der var på 

listen. 140.000 kr. angiveligt brugt til Trækbanen. 

I Båring Ege er der opsat tilsyneladende uofficielle skilte med hastighedsbegrænsning på 30 

km/t. Kommunen adspurgt om skiltene er OK. 

 


