
Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Placering: Båring skole 

Dato: 21/2- 2023 

Klokkeslæt: Kl. 19.00 – Ca. 21.00 

Tilstede var: Line, Claus, Per, Rasmus, Marianne, Christine og Kaj. 

Referent:   Marianne 

 

• Siden sidst: 

Christine: Oplyste at BåringNyt var kommet på en ny server, og hun efterlyste en                                                                              
kontrakt på aftalen, så hun kunne se hvilke services der var inkluderet. 

Oplyste at der var problemer med at skærmen i Brugsen ikke altid fungerede helt      
hensigtsmæssigt. 

Der ligger en gammel aftale med kommunen og de kunstnere, der har udført og lånt 
diverse skulpturer ud til forskønnelse af byen. Nu er kunsterne døde og der skal laves en 
ny kontrakt med arvinger, lokaludvalg og kommune, hvor de må stå osv. 

 

• Diskussion af kommunes brug af skilte ved det offentlige opholdsareal 
ved skyttevej og en evt. tilkendegivelse af lokaludvalgets holdning til 
kommunen. Set i lyset af artikel i Fyens Stiftstidende, hvor kommunen 
giver udtryk for at man er ved at tage stilling til hvordan man kommer 
problemet med autocamper til livs. 

 Efter drøftelse af problematikken, blev det besluttet at sende et brev til Arbejdsgruppen for 
”Autocamperturisme i balance” i Middelfart kommune, omkring de opstillede skilte i Båring Ege.                                  
Lokaludvalgets holdning er at de ikke pynter, og vi ser det som ressourcespild, da vi ikke 
umiddelbart ser et stort problem derude, desuden har de nu også været udsat for hærværk, hvilket 
slet ikke gør dem skønne at se på. 

 

• Gennemgang af udviklingsplan 

Forslaget til en udviklingsplan blev gennemgået, der er nogle ønsker til andre formuleringer, bl.a. i 
indledningen hvor der står, at der er en faldende tendens i indbyggertallet herude, men nej 0,16 % 
over 5 år er ikke en faldende tendens, det kan lige så godt være en tilfældighed, vi ønsker mere 
vægt på, at det ER et område med optimale vilkår for at vækste, men der lige pt mangler pladser til 
pasning i børnehaven og byggegrunde. 

Så lidt andre formuleringer og et ønske om flere billeder fra området, og så skal De grønne 
Nabofællesskaber også nævnes. 

Claus holder et møde med Vibeke Skøtt, hvor de får tilpasset de forholdsvis få ændringer, til en i 
øvrigt meget velskrevet plan. 

 



Side 2 

 

• Kommende generalforsamling (afholdes inden 1/5) forslag til dirigent på 
selvsamme generalforsamling 

Generalforsamlingen er planlagt til 17/4 og afholdes på skolen. 

På valg er Line Busk, Claus Pedersen og Rune Moesgaard. 

Dirigentforslag er Ulrik Anderson (Rasmus spørger – og Ulrik har takket ja) 

Forslag om at Amalie Bergholdt får 15-20 minutter til at præsentere De Grønne Nabofællesskaber 
inden generalforsamlingen. (Amalie har efterfølgende sagt ja) 

 

• Evt.  

Claus rykker på kommunen omkring, hvad der egentlig sker omkring byggegrunde i Asperup/Båring 

 

 


