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Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg  

Onsdag d. 10/4-19, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus.  

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent:  

Lokaludvalget foreslog Ole Warncke, som modtog valget. 

2. Formandens beretning - Bilag 1 

Formanden aflagde beretning om det forgangne år set med formandens og lokaludvalgets øjne. Her i 

stikordsform. 

Hvad har vi arbejdet med det sidste år. 

• Faldende befolkningstal i de tre foregående år. Nu er der dog igen en mindre stigning. 

• Svært at få vuggestueplads i Båring Børneunivers. 

• Ikke solgt nogen byggegrunde på Sejerøvej. Mulig start på ny udstykning på Lundegaardsbakken. 

• Arbejdsgruppe for seniorbofællesskab er udfordret mht. finansiering af deres projekt. Har været i 

dialog med byrådet vedr. ovenstående. Har ikke rigtigt fået noget konstruktivt svar tilbage. 

• Trafiktælling. Blev lovet trafiktælling i Roerslev. Ved opfølgning konstateret glemt og først sat i 

værk efter lokaludvalget rykkede for det. 

• Forbedring ved molen er endnu heller ikke kommet i stand som lovet.  

• Generelt går det godt i området, nok mest fordi at der laves mange ting/aktiviteter på eget initiativ. 

• Skulpturstien er lavet og udvikles stadig. Sidste år med skulpturpetanquebane. 

• Ny skærm i brugsen finansieret af tilskud fra kommunen. Kan bedre styres hjemmefra af redaktion 

• Efterskole gået konkurs. Der er dannet arbejdsgruppe for at starte skole op igen i en eller anden 

form. 

• Middelfart-redaktion fra Fyens Stiftstidende har været i byen. Kommer nok igen. De vil gerne have 

at vi lokalt skriver klummer i avisen. 

• Det kommende år.  

• Bæredygtig byudvikling. Kommunen er i gang med telefonrundringning med interview. Det skal 

bl.a. bruges til ny udviklingsplan. 

• Ny lovgivning vedr. planlov åbner nye muligheder mht. byggeri at aktivitetshus ved stranden 

(molen) 

▪ Helt ny aktivitet er ”fredagsbaren” som er oprettet af lokale kræfter. Her afholder 

forskellige lokale åben fredagsbar, hvor alle kan møde op og få en snak om løst og 

fast. Markedsføres på Facebook.  

Bemærkning til beretning: 

Vi skal være bedre til at komme frem med de gode historier. Forslag at vores varemærke for byen skal være 

vores gå-på-mod med at starte nye aktiviteter op som noget positivt. 
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3. Regnskab – Bilag 2 og 3. 

Årets resultat er negativt modsat 2017. Skyldes tilskud til skulpturstien på 25.000 kr. som kom i 2017, hvor 

udgiften til skulpturstien har været i 2018. Tilskud fra kommunen er sat op til 6000 kr. fordi vi nu selv skal 

afholde omkostninger til hjemmeside mv. 

Skulpturstien har særskilt regnskab. Har givet mindre overskud. Skyldes donation. 

4. Valg af lokaludvalgsmedlemmer  

Lokaludvalgsmedlemmer 

Tre medlemmer på valg: Ulrik Andersson, Rasmus Enemærke og Anders Skov Henriksen. 

Valgte medlemmer blev: 

Ulrik Andersson (genvalg) 

Claus Pedersen, Lyøvej. Lærer og far til tre (nyvalg) 

Rune Moesgaard, Byvejen. Journalist/fotograf v. jysk fynske medier (nyvalg) 

Suppleanter  

Begge suppleanter på valg: Karin Heldgaard og Peder Iversen. 

Valgte suppleanter blev: 

Rasmus Enemærke 

Anders Skov Henriksen.  

Velkommen til to nye lokaludvalgsmedlemmer: Claus og Rune. 

Tak for indsatsen til de tidligere suppleanter Karin og Peder. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Der blev genvalg til både revisor og revisorsuppleant.  

Ole Warncke valgt som revisor og Lis Kristensen som revisorsuppleant. 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

7. Evt.  

Lis Kristensen orienterede om forskellige aktiviteter. Sognehuset har forskellige tiltag for ældre bl.a. 

strikkeklub og stolegymnastik. ”gå dig glad” har stor succes. Folk kommer flere steder fra. Er ind i mellem 

over 60 personer som møder op. 

Seniorbofællesskab-gruppen ønsker Lokaludvalgets hjælp til et møde med byrådet omkring 

seniorbofællesskab. Føler de er kørt fast. Har stadig opbakning fra FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab) 

som mener det godt kan lade sig gøre og gerne vil bygge, men de føler at kommunen bremser deres tiltag. 

Det kan evt. være et fokuspunkt for lokaludvalget. 

Bente har fået arrangeret at MelfarPosten fremover bliver lagt i Brugsen til fri benyttelse. 

Referent: Ulrik Andersson 
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Baaring Banke Lokaludvalg 

Formandsberetning 2018/2019 

Det er tid til at gøre status over årets gang på Baaring Banke. Det gøres nemmest ved at dykke ned i årets 

referater og der var faktisk mere i posen end jeg lige umiddelbart kunne huske, og der var både godt og 

dårligt nyt. 

Vi (jeg) sluttede sidste år af med en lidt kedelig opfattelse af tingenes tilstand på Baaring Banke.  

Vi kunne se på et faldende befolkningstal og stod med en lidt kedelig fornemmelse af, at Byrådet ikke 

helhjertet ville være med til at sikre en fortsat god udvikling på Baaring Banke, bl.a. pga. manglende 

vuggestuepladser i Børneuniverset og en lidt kedelig historik omkring byggegrundene på Sejerøvej. 

Noget tyder på, at jeg måske fik Fanden malet lidt rigeligt på væggen.  

Pr. 1/1-19 viser befolkningstallet, at vi er blevet 23 ekstra beboere på Baaring Banke, sammenlignet med 

1/1-18. Det skyldes vist ikke et decideret babyboom, men det kommer nok mest an på hvilke øjne, der ser 

på tallene (det kan vi komme tilbage til…). 

Der er dog fortsat ikke solgt en eneste grund på Sejerøvej, selvom priserne i august langt om længe blev sat 

ned, men til gengæld arbejdes der på at rive Lundegaarden ned, så Lundegaardsbakken, i hvert fald i 

teorien, kan byggemodnes til nye grunde.  

De gode folk i seniorbofællesskabsgruppen ser jo gerne, at en del af området bliver til seniorboliger, men 

denne gruppe har også haft deres udfordringer i løbet af året. 

Det jeg hører er, at de har kontakt til mange som er interesserede, men de mangler lidt power i selve 

arbejdet med at finde det helt rigtige set-up. Det står bl.a. lidt sløjt med at få fingre i de kommunale kroner 

til opførelse af almennyttige boliger. 

Vi nåede at lufte vores frustrationer overfor Byrådet i et brev sendt d. 15/8, hvori vi forholder Byrådet, at 

lokale børneforældre oplever, at der ikke er vuggestuepladser, at vi som lokaludvalg ser med undren på at 

priserne på byggegrundene ikke sættes ned, når beslutningen er taget og at vi frygter 

befolkningsudviklingen og dermed fremtiden for Børneuniverset. 

Byrådet svarede en lille måneds tid senere ved at beskrive alt det, der er investeret i og undskylde de 

manglende prisjusteringer med nogle teknikaliteter. 

Jeg opfatter langt hen ad vejen vores henvendelse som et opråb til Byrådet om ikke at glemme Båring. 

Og vi bliver måske glemt en gang i mellem? 

Vi har i hvert fald oplevet, at en lovet trafiktælling i Roerslev blev glemt og først blev gennemført, da vi 

venligst gjorde trafikafdelingen opmærksom på at der manglede nogle trafiktal fra Roerslev i forbindelse 

med vores input til den kommende trafiksikkerhedsplan. 

På samme måde er det slæbested ved Molen, som kommunen har besluttet at genetablere endnu ikke 

blevet til noget. I første omgang forlød det, at det skulle have været etableret i efteråret 2018.  

Hvornår det bliver til noget, vides ikke, da spørgsmål til forvaltningen ikke har affødt noget svar. 

For lige at runde det lidt frustrerende samarbejde med kommunen af, så skulle det tage tre uger at få svar 

fra forvaltningen på om borgmesterens nytårstale kunne bestå et faktatjek.  

Med udtalelsen: "Vi har haft babyboom. Faktisk fik borgerne sidste år 100 flere børn end forventet". bad 

borgmesteren næsten selv om at blive faktatjekket, da der normalt fødes ca. 350 børn om året i Middelfart 
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kommune. Så 100 ekstra lød næsten for godt til at være sandt – og det var det så også. 

Det viste sig, at ”babyboomet” medtalte alle børn mellem 0 og 6 år. 

Desuden var tallet ikke 100 0-6-årige mere end forventet, men nok nærmere 49. 

 

Hvorfor er det så trods alt godt at bo på Baaring Banke? 

Mit svar er, at det i høj grad er fordi, der bor nogle folk her, som tager et ansvar for at der hele tiden sker 

noget. 

Lokaludvalget har en lillebitte aktie i Skulpturstien, som d. 1/7 kunne indvi Danmarks vistnok første 

skulptur-petanquebane. En petanquebane på Den Nordvestfynske Skulptursti, omgivet af Frede Troelsens 

flotte granitskulpturer, hvoraf lokaludvalget er blevet ejer af den ene. 

At lokaludvalget så tabte åbningskampen til et hold med borgmesteren i spidsen, går forhåbentligt hurtigt i 

glemmebogen. 

Skulpturstien ligger solidt plantet og pynter langs Kærbyvej og jeg ved at de kreative mennesker i 

arbejdsgruppen har flere store planer i støbeskeen, men jeg har lovet ikke at røbe for meget…. 

Lokaludvalget har også en lille aktie i BåringNyt, men vi skal ikke tage æren fra dem som får tingene til at 

fungere til dagligt.  

Året bød på et fatalt styrt for den gamle skærm i Brugsen. 

Kaj fik fundet en løsning, som har gjort det meget nemmere at lægge informationer ind på skærmen, så vi 

er nogle få udvalgte, der kan sidde derhjemme og skrive mere eller mindre direkte på skærmen. 

Efter Brugsen nu også har fået wifi, så er det kun lidt software-problemer, der kan drille en gang imellem. 

BåringNyt-redaktionen kan altid bruge flere kræfter, men det er min fornemmelse, at ingen er ved at gå 

død i projektet, og det er vigtigt at gruppen fungerer, da de udfører en stor og vigtig opgave. 

Lokaludvalget kan formentligt ikke klandres for at Den Rytmiske Efterskole desværre måtte dreje nøglen 

kort før sommerferien.  

Udover et enkelt personsammenfald, så er det heller ikke lokaludvalget som står bag den arbejdsgruppe, 

der knokler for at stable en ny skole på benene i bygningerne, der lige nu står tomme hen. 

Men det er mennesker, der vil sikre fortsat udvikling i Båring. Og det er den slags mennesker, der er med til 

at skabe det gode liv på Baaring Banke. 

Ask og Anders har været flinke til at fortælle lokaludvalget om status på hvor projektet med at skabe en ny 

skole er. Seneste nyt ser desværre ikke 100% rosenrødt ud. 

 

Det lykkedes at få lokket Middelfart-redaktionen fra Fyens Stiftstidende til Båring i december, hvor de slog 

sig ned på Kalundgaard en hel dag og fik historier fra lokalområdet med sig. Mon ikke de havde valgt et 

andet sted, hvis der havde været noget som var mere interessant? 

Fyens Stiftstidende har i årets løb, sammen med bosætningskonsulenten indbudt til møder/workshops hvor 

der er blevet opfordret til at bruge avisen og undervist i at skrive klummer. 

Jeg tror vi har en potentielt god ven i Middelfart-redaktionen på Fyens Stiftstidende. De vil gerne skrive om 

os og vil gerne have input af alle mulige slags. 

Det kan vi alle sammen nok godt blive bedre til at udnytte til glæde for både os selv og avisen. 
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Hvad kan vi så se frem til i det kommende år? 

Med kommunens projekt Bæredygtig Byudvikling og dertil hørende telefoninterview-undersøgelse er 

startskuddet til en ny udviklingsplan så småt gået. 

Den præcise tids- og køreplan kendes ikke endnu, og det bliver spændende at se om det kan lykkes at få sat 

nogle nye projekter i søen.  

En af de ting, som ser ud til at få et skud mere i kanonen er opbygningen af faciliteter til mere vandsport 

ved Molen.  En lille autonom arbejdsgruppe er så småt etableret og har en dialog med kommunen om at 

lave en ny lokalplan. Det er en proces som tager tid, men nu er den startet, så vi må vente og se hvad der 

sker. 

Fredagsbaren i Båring/Asperup er nyeste skud på stammen på det autonome træ. 

Via facebook-gruppe inviteres til fredagsbar rundt hos forskellige folk.  

Det tror jeg ikke man ser udført på den måde i ret mange landsbyer… 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at præsentere Bente, der trådte ind i lokaludvalget på den ledige 

plads.  

Bente bor på Bankejorden og har ikke helt så travlt med at passe et job, som nogle af os andre. Det betyder 

bl.a. at hun har mulighed for at hente og aflevere en nøgle til skolen, når vi skal bruge den til at holde vores 

møder, som vi nu har besluttet at gøre. Både for at have et fast mødested, men også for at markere at vi 

gerne vil bruge skolen – også udenfor skoletid. 

 

 

Rasmus Enemærke 

Formand, Baaring Banke Lokaludvalg 
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BAARING BANKE LOKALUDVALG    Årsregnskab 2018 

Indtægter     

Tilskud fra kommunen     6000,00        

Tilskud til IT udstyr     5550,00                 

Indtægter i alt                        11550,00 

2000 Udgifter 

IT Udstyr & Licens   5733,75 

Modem mm      436,13 

DK Hostmaster + One.Com     353,00 

INFO Land Abonnement   1500,00 

5 G      236,00 

Anlæg af petanquebane                          15000,00 

Køb af Skulptur                          10000,00 

Bårebuket (Ole Holm)     200,00 

 Mødeomkostninger        667,00 

 Bankgebyrer      443,00  

Udgifter i alt                     34568,88 

Årets resultat     (minus) - 23018,88   
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Aktiver 

Likvide beholdninger 

 Bank pr. 31-12-2018   10338,12 

Aktiver i alt       10338,12 

Passiver 

Egenkapital 

Kapital Primo    33357,00 

Årets Resultat                 - 23018,88  

Passiver i alt       10338,12 

 

Regnskab revideret den:        

 

Ole Warncke - Revisor   Hans Erik Nielsen - kasserer 
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BAARING BANKE LOKALUDVALG – SKULPTURSTI      ÅRSREGNSKAB  2018 

Indtægter 

Indsamling       550,00 

Indtægter I alt         550,00 

Udgifter 

Bankgebyr          0,00 

Udgifter I alt            0,00 

Årets Resultat     (-)   550,00 

Aktiver 

Bank pr. 31-12-2018  1487,75 

Aktiver I alt      1487,75 

Passiver 

Egenkapital 

Kapital Primo     937,75 

Årets Resultat     550,00 

Passiver I alt      1487,75 

 

Regnskab Revideret den: 

 

Ole Warncke – Revisor   Hans Erik Nielsen - Kasserer 

 

 


