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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg
Mødet afholdt mandag d. 14. januar 2019 kl. 19:30 i skolekøkkenet på Båring skole.
Til stede: Ulrik Andersson, Rasmus Enemærke, Karin Heldgaard, Bente Schmidt, Anders Skov Henriksen, Hans Erik Nielsen.
Deltagere udefra: Ask Nørholm, Lis Kristensen, Kaj Birkelund (Båringnyt redaktion), Ejvin Juul.
Afbud: Tine Busk, Britta Siemsen.
Dagsorden
1. BåringNyt
2. Status på efterskolen
3. Dialogmøde med kommunen d. 22. jan.
Tilmeldingsfrist 17/1 (https://www.middelfart.dk/lokaludvalgdialog)
Under punktet: ”Mobilisering af lokalsamfundet” kan vores synspunkter omkring seniorbofælleskab og langsommelighed i visse kommunale processer bringes på banen.
4. Klumme til Fyens Stiftstidende.
Ideer/indfaldsvinkler/emner modtages med kyshånd.
5. Udvikling i befolkningstal.
6. Generalforsamling 2019. Skal være afholdt inden 1/5.
7. Trafiksikkerhedsplan
8. Næste møde
9. Evt.
Punkt
Båringnyt

Status på efterskolen

Dialogmøde m.
Kommunen d.
22 jan.

Drøftelse/beslutning
Status: Skærmen i Brugsen kører rimelig godt nu. Der er enkelte
udfald på skærmen. Der er lidt problemer med gamle nyheder på
”nyhedsbrev” som mailes ud til abonnenter, som udkommer fast 2.
mandag i måneden. Hvis man lægger arrangementer for sent ind
på Båringnyt er det et problem da aktiviteten risikerer først at
komme med efter den er afholdt.
Løsning: foreninger skal melde det før ind. Husk datoen for udgivelse (2. mandag i måneden)
Endelig projekt og budgetter er afleveret endeligt til Merkurbank.
Tidshorisont ukendt.
Ask og arbejdsgruppen har løbende dialog med banken. Hvis det
lykkes, starter første hold efterskoleelever tidligst august 2020.
Der er 379 medlemmer af støtteforeningen. Dagli’Brugen og Middelfart Sparekassen har hver doneret 25.000 kr.
Støtteforeningens arrangementet gav også pænt tilskud. Arbejdsgruppen håber på endelig afklaring her først i 2019 så alle kan
komme videre.
Skolen har i øvrigt haft indbrud 4 gange det sidste halve år. Det er
primært værktøj som er stjålet
Tilmeldingsfrist d. 17 jan.
Et punkt på dagsorden er ”mobilisering af lokalsamfund”.
Seniorfællesskab har et ønske om at vi bringer det frem.

Ansvarlig
Kaj

Anders
Skov Henriksen,
Ask Nørholm

Rasmus,
Lis og Ej-

Klumme til Fyens Stiftstidende
Udvikling i befolkningstal

Generalforsamling

Trafiksikkerhedsplan

Næste møde

Fra lokaludvalget deltager: Ulrik, Bente, Tine og Rasmus
Status på seniorbofællesskab er i øvrigt:
Gården ved den nye udstykning er ved at blive brækket ned. Arbejdsgruppen har været i dialog med kommunen. FAB Fyns Almennyttige Boligselskab har indvilget i at samarbejde med gruppen om
en løsning. Det er stadig en udfordring af få forhandlet en løsning
på plads med kommunen. Seniorbofællesskab-gruppen vil gerne
have en deltager fra Lokaludvalget til møde med FAB og kommunen. Hans Erik deltager fra lokaludvalgets side.
FAB har boliger i Båring. Her er 4-5 års ventetid på en bolig.
Et emne kunne være: Kampen om seniorbofællesskab/andelsbolig.
Vi tager det op når gruppen har holdt møde med FAB.

vin fra arbejdsgruppen

Rasmus

Vi har lidt fremgang på Baaring Banke med nettotilvækst på 23 per- Rasmus
soner i de to sogne, hvilket er positivt.
Middelfart kommune som helhed, har i 2018 i flg. borgmesterens
nytårstale, oplevet et regulært babyboom, hvor der er født 100
børn mere end forventet. Denne tendens er desværre ikke smittet
af på Baaring Banke, hvor der i 2018 ikke er født markant flere børn
end i 2017 (OBS: Dette bygger på foreløbige tal, da 4. kvartal endnu
ikke er opgjort).
Borgmesterens udtalelse er blevet underkastet et faktatjek, hvor
resultatet endnu ikke foreligger.
Skal være afholdt inden 1/5. Dato fastsat til mandag d. 8 april.
På valg er:
Anders Skov Henriksen
Rasmus Enemærke
Ulrik Andersson
Er der nogen som kunne tænke sig at indtræde i lokaludvalget, er
de velkomne til at henvende sig til bestyrelsen eller møde op til generalforsamlingen.
Vores forslag er indleveret. Bestyrelsen for Båring Børneunivers har Rasmus
været igennem samme proces. Dog har de fået flere data at bygge
deres forslag på.
Kommunen har meddelt at der indkaldes til møde en gang i marts,
hvor der skal ske videre drøftelse.
Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen, trafiktællinger mm. kan findes på: https://trafiksikkerhedsplan.middelfart.dk/
Bemærk venligst: Møder i lokaludvalget afholdes fremover på Båring Skole
Ulrik booker lokale. Bente sørger for nøgle.
Næste mødedato. D. 11/3
Rasmus er tovholder på næste møde.

Evt.
14/01-2019/ Ulrik Andersson
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