
Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Dato: Tirsdag d. 1. februar 2022 

Tid: Kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Båring Skole 

1. Ny konstituering efter Tines udtrædelse og Dorthes død. 
Indberetning af ændringer til kommunen. 

2. Markedsføring af lokaludvalget frem til generalforsamling (afholdes inden 1/5). 
Er der fx tilflyttere med interesse for lokaludvalgsarbejdet? 

3. Status på igangværende projekter 
4. Status på udviklingsplanen. Ny tidsplan efter coronaforsinkelse. 
5. Udstykninger i forbindelse med generationsbyggeriet på Lundegaardsbakken bag skolen. 
6. BåringNyt. 
7. Driftstilskud 
8. Næste møde 

9. Evt. 

 

Punkt 1. Ny konstituering. 

Formand: Claus overtager formandsposten frem til generalforsamlingen. 

Resten fastholdes og suppleanter træder til. 

Generalforsamling: Forsamlingshuset (Claus booker)  

Dato: Tirsdag d. 29 marts 2022 kl. 19. 

Meddelelse i Melfarposten (Sabine) 

Punkt 2. Markedsføring af lokaludvalget og udviklingsplanen: 

Familiecafe 21/2 og 14/3. 

BåringNyt, Asperup og omegn, Sognebladet (Gitte), skærmen i Brugsen. 

Omdele dagsorden til generalforsamling til nye i byen. 

Punkt 3. Forskønnelsespuljen: Ulrik og Christine Beelaerts koordinerer med Dan fra 
entreprenørgården. 
Udviklingsplanen: indtil generalforsamlingen markedsføres projekterne, ny plan laves efter 
generalforsamlingen og status kommunikeres til Vibeke. 
Park og Vej: stien imod Brenderup er udsat til 2023 pga. miljøproblematikker (kontaktperson 
Ditte) 
Padel tennis ved fodboldbanen bliver lavet i foråret. 
Forsikringer: Legepladsforeningen/udvalget har ikke vendt tilbage. 

Punkt 4. Blev diskuteret under punkt 3. 

Punkt 5. Byggemodning af private udstykninger på Lundegaardsbakken bør ske samtidig med FAB 

byggeriet. Officiel forespørgsel omkring hvor og hvornår forventes der nye private 

byggegrunde. Der er interesserede kunder, som ønsker at købe, men ikke kan finde egnede 

grunde i Båring. De bliver tilbudt grunde i Middelfart, Brenderup og Ejby, hvad vil kommunen 

gøre ved det – Rasmus. 

Punkt 6. Mail omkring retningslinjer er udsendt fra redaktionen til alle administratorer og 

interessenter. 

Punkt 7. Der har været bankbøvl i forbindelse med bankskifte, men det er nu løst. 



Punkt 8. Næste møde: 15/3-2022 kl. 19-21 

Punkt 9. Vores indsigelse til kommuneplanen vedr. bevaringsværdige landskaber blev taget med i 

høringsmaterialet til Byrådet trods den for sene indmelding, men har ikke ført til ændringer. 

Stormen Malik har taget vores infotavle, der skal findes en løsning – Nicki. 

Melfar Posten vil gerne lave noget lokalt omkring områderne, tilmelding undersøges. 

Kommunens BorgerTip-app: der sker ikke noget på alle ting, som er indmeldt. 

Tanker omkring delebil, gerne på el. 

Kommunen er blevet opmærksomme på befolkningstilvæksten i Båring. 

Børnehaven har fået flere pladser og elevtallene er fine. 

Antennemast i Båring Ege er nu afmærket, men virker ikke til at være skjult, som der stod i 

indstillingen. 

Der mangler et sted til de unge mennesker, fx ungdomsklub eller lign.  

 


