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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt tirsdag d. 20. november 2018 kl. 19:30 i natur og teknik lokale på Båring skole. 
 
Til stede: Ulrik Andersson, Rasmus Enemærke, Britta Siemsen, Tine Busk, Hans Erik Nielsen, Bente 
Schmidt. 
Deltagere udefra: Hanne og Ejvin Juul, Niels Just Petersen  
 
Afbud: Anders Skov Henriksen, Karin Heldgaard 
 
Dagsorden 

1. Status på efterskolen 
 

2. Besøg fra Fyens Stiftstidende i dec. Tanker fra arbejdsgruppe  
 

3. BåringNyt- kører det som det skal? 
 

4. Drøftelse af trafiksikkerhedsplan- hvad har vi indberettet og hvad så nu 
 

5. Dialogmøde med kommunen i jan. Har vi nogle emner vi skal have op? 
 

6. Møde med Landdistriktsråd d. 27. nov. Hvem tager med. Deadline for tilmelding d. 19 nov.   
 

7. Status på vores økonomi 
 

8. Orientering fra møde om samlingssteder. Opfølgning fra sidste møde hvor emnet ikke blev 

vendt 

9. Evt. 

 

Punkt Drøftelse/beslutning Ansvarlig 

Status på efter-
skolen  

Tilbagemeldingen fra arbejdsgruppen bag efterskolen oplyser følgende. 
Status på efterskolen er, at første tvangsauktion den 6. november slutte-
de med at Merkur andelskasse "hjemkøbte" bygningerne for kr. 
4.750.000,- Ny auktion er berammet til den 4. december, hvor et endeligt 
salg vil ske. Der var andre bud, men ingen der ville gå over 4,75 mio. kr.   
Det er stadig arbejdsgruppens mål at få en aftale med banken.  
Der er pt. 366 personer som har doneret 50 kr. til støtteforening. Der er 
startet salg af folkeaktier. 
Der er støttefest i Båring forsamlingshus i d. 7. dec. for efterskolen. Der 
er ikke udsolgt endnu. Heim og BAMOK skal stå for drikkelse.  Musikerne 
har alle et tilhørsforhold til skolen 
 

Anders 
Skov Hen-
riksen 
 
 
 
 
 
 

Besøg fra Fyens 
Stiftstidende i 
dec. Tanker fra 
arbejdsgruppe 

Der er nedsat arbejdsgruppe bestående af 6 lokale borgere som 
har gjort sig nogle tanker om, hvad fokus kan være for mødet med 
avisen. Tanken er, at mødet med avisen skal starte ved Bjarke Eg 
Sørensen på Kalundgaard. Der var ingen fra lokaludvalget som hav-
de mulighed for at deltage i første møde.  
 
Emner som de ønsker at komme ind omkring. 

• Besøg på lokal virksomhed 

Rasmus 
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• Fysiske butikker lukker! 

• Trafiksikkerhed for gående og cyklister 

• Manglende egnede boliger for pensionister (seniorbofæl-
lesskab) 

• ”Hvorfor flytte til en landsby” snak med tilflytter 

• Skolelukninger 

• Kulturelt samarbejde over kommunegrænse 

• Kirken og restaurering af denne 

• Motionstilbud- mangfoldighed  
Afslutning et sted i byen evt. med BAMOK’s baglokale 
Tidspunkt for besøg var ikke fastlagt ved lokaludvalgsmødet. 
Efterfølgende er det oplyst at besøget bliver d. 13/12. 
 
Melfarposten har siden Ugeavisen Vestfyn lukkede lavet en særlig 
sektion for Middelfarts opland. Det skal vi være mere obs. på at 
bruge fremover. 
Formændene fra de forskellige lokaludvalg har været inviteret til 
møde med avisen og bosætningskonsulenten som opvarmning til 
hvad vi kan bruge avisen til og hvordan vi får profileret lokalområ-
derne. 

Båringnyt Pt. har fire personer mulighed for at skrive på skærm i Brugsen 
hjemmefra. Skærmen falder ud en gang i mellem. Der er kommet 
nyt medlem af arbejdsgruppe. De arbejder stadig med at få lokale 
foreninger til at bruge Båringnyt og kalender og ikke mindst i or-
dentlig tid. Hermed opfordring til dette. 
 
Pasning af hjemmeside er delt ud på arbejdsgruppen så det ikke 
altid hviler på en person. 
Der arbejdes på automatik som kan sende besked til folk når der 
kommer nyt på siden. 
Der arbejdes stadig på oprydning på siden.  
Der arbejdes på at få fejl meddelelse væk. Endnu ingen løsning 

Kaj fra  
Båringnyt 
redaktion 

Drøftelse af 
trafiksikker-
hedsplan- hvad 
har vi indberet-
tet  

Arbejdsgruppe bestående af 4 personer fra lokaludvalg har gen-
nemgået kort og materiale fra kommunen. Vi har fået udleveret 
forskellige kort over vores lokalområde, hvor uheld og borgerhen-
vendelser er anført. Kommunen ønskede vores indspark til fokus-
punkter i prioriteret form. Skema er indsendt til kommune. Vi ind-
kaldes til jan/ feb. 2019 til workshop om området. Alle lokaludvalg i 
kommunen har været igennem samme proces. Det samme gælder 
skolerne. Vi har bl.a. spurgt bestyrelsen i Båring Børneunivers om 
de har ønsker. Vores højeste fokuspunkt er Middelfartvej igennem 
Båring. Derudover er valgt 7 andre fokuspunkter med forslag til 
handling. Alle med udgangspunkt i borger henvendelser. 

Ulrik 

Orientering fra 
møde om sam-
lingssteder 

Tine har været til møde med kommunen desangående. Mødet 
handlede om, at der skulle laves oversigt over, hvilke bygninger af 
kommunal karakter som kunne bruges i lokal regi. Der er lagt op til 
et nyt møde med de lokale politikkere senere. Umiddelbart mener 
vi ikke at vi lokalt har nogle udfordringer. 

Tine 

Dialogmøde 
med kommu-
nen i jan. Har vi 

Seniorbofællesskaber. Gruppen har skrevet til kommunen og fore-
slået en kombination med senior og almindnyttige boliger. Der er 
foreslået forskellige muligheder, men endnu er der ingen løsning. 

Rasmus 
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nogle emner vi 
skal have op? 
 
 

Der er dialog i gang med FAB (Fyns Almennyttige Boligforening) 
mht. almindnyttige boliger. Der er mellem 20 og 30 interessenter 
til seniorbolig. 
Vi skal tage problematikken med til dialogmøde med kommunen. 
derudover følgende emner til dialogmødet. 
 

• Hvad er strategi med nye byggegrunde? Status og liggetider 
generelt set i kommunen. 

• Andet emne er at det går lidt langsomt når der skal laves 
noget uden for Middelfart By. Eks. Båring Strand renove-
ring.  

Møde med 
Landdistriktsråd 
d. 27. nov.  

Aflyst pga. manglende tilmeldinger  

Status på vores 
økonomi 
 
 

Pt. Stående godt 12.000 kr. samt et mindre indestående på kultur-
sti gruppen. Skærm i Brugs blev finansieret via tilskud fra kommu-
nen. Der er forslag om lokaludvalget godt kunne finansiere evt. 
gløgg/ kakao til julelys tænding 

 

Evt. Skal vi have fast punkt på om vi skal have noget i avisen løbende. 
Opslagstavle trænger til renovering. Kan tvillingegården gøre det? 
Niels Just kontakter dem. 
Rasmus har været til møde d. 27/10 for at holde indlæg for borgere 
på Lyø, Avernakø og Bjørnø om, hvad vi gør for at holde gang i vo-
res udvikling. En spændende dag. Vi må jo gøre noget rigtigt i vores 
lokalområde, når sådan en invitation kommer! 

 

Næste møde Mandag d. 14 jan. 2019 kl. 19.30. Hans Erik er tovholder.  
Bemærk venligst: Møder i lokaludvalget afholdes fremover på 
Båring Skole. 
Ulrik booker lokale. Bente sørger for nøgle 

 

 
 

20/11-2018/ Ulrik Andersson 


