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Referat fra møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt mandag d. 11. marts 2019 kl. 19:30 i skolekøkkenet på Båring skole. 
 
Til stede: Ulrik Andersson, Rasmus Enemærke, Karin Heldgaard, Bente Schmidt, Anders Skov Hen-
riksen, Hans Erik Nielsen, Tine Busk, Britta Siemsen. 
Deltager udefra:  Ask Nørholm (arbejdsgruppe bag ny efterskole), Kaj Birkelund (Båringnyt redak-
tion),  
Afbud:  
 
Dagsorden 

1. BåringNyt 

2. Status på Efterskolen 

3. Status på trafiksikkerhedsplan 

4. Info om evt. ny lokalplan for området ved Molen, som kan åbne for mulighed for sauna, 
omklædningshus og lign. 

5. Vådområde på Lundegaardsbakken – info fra lokalarkivet, se bilag 1. 

6. Klumme til Fyens Stiftstidende 

7. Udvikling i befolkningstal 
Herunder afrunding af borgmesterens ”babyboom-udtalelse”. 

8. Telefoninterview om bæredygtig byudvikling. 

9. Generalforsamling 2019. NY DATO: 10. april! 

10. Næste møde 

11. Evt. 

 

Punkt Drøftelse/beslutning Ansvarlig 

Båringnyt Status: Brugsen har fået trådløs net. Vi har derfor ikke behov for modem 
mere. Det har været en del problemer med at forbindelsen går i stå. Lige 
hvor problemet er vides endnu ikke. 
Redaktionen har besluttet at udsende nyhedsbrev, hver uge for at undgå 
gamle nyheder. Udkommer frem over, hver mandag. Fordeling af ar-
bejdsopgaver blandt redaktion fungerer fint. Det er lavet nogle ændrin-
ger til facebookside for at undgå personlige opslag. 
 

Kaj 
 
 
 
 

Status på efter-
skolen 

Status: Endnu intet afgjort. Arbejdsgruppe har orienteret om sta-
tus. Artikel som har været bragt i Fyens Stiftstidende stemmer ikke 
helt med arbejdsgruppes opfattelse af situationen. De arbejde sta-
dig videre som hidtil. 
Arbejdsgruppe har også opbakning fra kommunen som til banken 
har gjort opmærksom på at lokalplan siger at der skal være skole. 
Arbejdsgruppen melder ud til lokalbefolkningen når de ved noget 
mere konkret.   

Ask Nør-
holm 
 

Status på trafik-
sikkerhedsplan 

Rasmus har efterspurgt status fra kommunen med tiltag såsom tra-
fiktælling i Roerslev, borgernes mulighed for melde ind med fokus-
punkter. Ved mødes afslutning var der endnu ikke kommet nogen 

Rasmus, 
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tilbagemelding fra kommunen. Der er efter mødet kommet tilbage-
melding. Trafiktælling i Roerslev er netop blevet lavet efter at være 
gået i glemmebogen! I forhold til trafikplanen, så har kommunen 
indhentet oplysninger fra lokaludvalgene og skolerne.  
Teknisk udvalg mener ikke det er behov for at indhente flere data 
for at kunne lave beslutningsgrundlag. Efter endt politisk behand-
ling vil planen blive sendt i høring i 8 uger. Det sker formentlig en 
gang i maj måned.  
Fra efteråret vil der blive lavet platform på kommunen hjemmeside 
hvor befolkningen vil kunne indberette steder hvor de mener der 
bør rettes fokus. 

Info om evt. ny 
lokalplan for 
området ved 
Molen 

Den gamle arbejdsgruppe ”Båringvig Kystaktiviteter” bliver måske 
startet op igen i en eller anden form. Kommunen har efterspurgt 
det. Der er ny lovgivning som åbner op for nye muligheder for akti-
viteter ved kysten. Kommunen vil gerne lave ny lokalplan for områ-
det, men vil gerne have nogle ønsker.  
Tømmerflådelauget har fået 10.000 kr. af LIP-fonden til at lave 
krabbefisker-flåde. 

Rasmus 

Vådområde på 
Lundegaards-
bakken 

Lokalarkivet har gjort opmærksom på at der tidligere, ved den ned-
revne gård, har været en sø på Lundegaardsbakken. Det vil være 
hensigtsmæssigt, hvis kommunen indtænker at placere regnvands-
bassin der. Ulrik og Rasmus laver skrivelse til Teknisk Forvaltning 
vedr. dette. 

Rasmus 
og Ulrik 

Klumme til Fy-
ens Stiftsti-
dende 

Bente har været til møde med MelfarPosten ang. udarbejdelse af 
klummer.  
Avisen tager på runde i lokalområdet igen i juni måned. 
Avisen vil sætte en event i gang til oktober med ”Byens bedste 
event”. Er ligeledes omtalt i VARM VELKOMST i uge 11. 
Avisen vil også lave en vejledning til hvordan man laver klummer til 
avisen 
 
Fra sidste gang: Et emne kunne være. Kampen om seniorbofælles-
skab/andelsbolig. Vi tager det op når gruppen har holdt møde med 
FAB. Det er der dog ingen afklaring på. Hans Erik følger op på det. 

Bente 

Udvikling i be-
folkningstal 

Vi har lidt fremgang på Baaring Banke med netto tilgang på 23 per-
soner, hvilket er positivt. Det samlede befolkningstal er nu på ni-
veau med 2011 efter et fald.  

Rasmus 

Telefoninter-
view om bære-
dygtig byudvik-
ling. 

Enkelte lokale borgere er blevet kontaktet for interview. Der kan 
være en latent risiko for at folk ikke tager telefonen fordi man tror 
det er telefonsælgere eller andre som man ikke ønsker kontakt 
med. Der skal lægges orientering på skærmen i brugsen. 

Rasmus 

Generalforsam-
ling 

Skal være afholdt inden 1/5. Dato fastsat til mandag d. 8 april. Flyt-
tes til onsdag d. 10. april grundet andet arrangement i forsamlings-
huset samtidig med, samt enkelte deltagere fra lokaludvalget ikke 
kunne deltage. Generalforsamling afholdes i forsamlingshus  
På valg er: 
Anders Skov Henriksen 
Rasmus Enemærke 
Ulrik Andersson 
 
Er der andre som kunne tænke sig at komme i bestyrelsen kan de 
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henvende sig til bestyrelsen.  
 
Regnskab er lavet og drøftet på mødet. Mangler godkendelse ved 
revisor. 

Næste møde Bemærk venligst: Møder i lokaludvalget afholdes fremover på Bå-
ring Skole. Generalforsamling dog i forsamlingshus 
Ulrik booker lokale. Bente sørger for nøgle. 
 

 

Evt. Der skal følges op på arbejdsgruppe med Seniorboliger. Processen 
med kommunen er kørt lidt fast. Hans Erik følger op på dette  

Hans Erik 

 
 

11/03-2019/ Ulrik Andersson 


