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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt onsdag d. 6. november 2019 kl. 19:00, i køkkenlokal på Båring skole. 
Afbud: Tine Busk 
Deltagere udover bestyrelsen: 3 medlemmer af foreningen Grobund fra Brenderup, 3 medlemmer 
af redaktionen på Båring Nyt, samt 2 lokale borgere fra Båring/Asperup.  
 
Dagsorden 

• Gæsternes punkt (en borger eller en anden interessent har på forhånd meldt et punkt ind 
til drøftelse) 

• Båring Nyt 

• Kommunens budget for 2020 og årene frem 

• Dialogmøde d 27. november kl. 17,30 - ca 20,30 Sted: Føns gamle skole 

• Attraktiv landsby   

• Borgermøde og Byrådsmøde på Båring Skole den 2.12.19 

• Havhaver 

• Årligt møde med de lokale foreninger 

• Focus område for lokaludvalget 

• Udviklingsplan for lokalområdet 

• Andet nyt 

• Eventuelt 

• Dato for næste møde 
 
 
 

Gæsternes 
punkt 
 
Denne gang 
”grobund Bren-
derup” 

Foreningen Grobund orienterer ved initiativtager Jetti Nielsen. 
Arbejder pt. på køb af et stykke jord i Brenderup. Er dog ikke sik-
kert på at det lykkedes. Lykkedes det ikke, vil de meget gerne ar-
bejde videre med en del af udstykningen ”Lundegaardsbakken”   
Mål er en samling mindre huse efter ”OFF GRID” princippet. Dvs. 
med fokus på bæredygtighed og ikke tilsluttet hverken kloak, vand, 
strøm mv.  Der er bygget hus af typen på Brenderup Højskole.  
De vil gerne bruge ca. 2 ha.   
Selve jorden skal ejes af en fond og beboere køber et brugerbevis, 
hvorefter de selv kan opføre et hus ud fra nogle fastlagte rammer.  
Der er rimelig frie rammer for, hvordan brugerne bygger. Alt skal 
være klimaneutral. Der er stor fokus på, at prisen holdes nede og 
der er maks. pris på, hvad husene må koste ved senere salg. 
Der er stor interesse for det ude fra.  
Huse skal være rimelige simple i opbygning. Tanken er at det skal 
være helårsbeboelser. Inspiration er ”Grobund Ebeltoft”  
Grobund Brenderup er en forening med ca. 50 medlemmer. 
Husene kan sagtes bygges som generationshuse. 
Ser ikke som udfordring med lokalplan. I Brenderup var kommunen 
venlig indstillet. 
Finansieringsmæssigt kan der ikke lånes i kreditforeningen, men i 
bank omvendt er prisen også en helt anden.  
Det er tanken at Brenderup Højskole skal have en eller anden rolle 
til brug for undervisning. Derfor er ønsket at der skal bygges tæt på 
Brenderup højskolen. 

Grobund 
Brende-
rup 
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Grobund Brenderup vil meget gerne vise huset frem på Brenderup 
Højskole 
 
Lokaludvalget ser med spænding på projektet og vil bakke op om 
projektet, hvis det ikke lykkes i Brenderup 
 

Nyt fra Båring 
Nyt 

Køre som det skal. Der er lavet nyt layout, men ellers ikke andet. 
Facebook køre også dog med lidt udfordringer. Bestyrelsen kunne 
godt brugen nogle ekstra hænder til at administrere facebooksiden 

Kaj og 
Christine 
Beelaerts 

Kommune bud-
get 2020  

Ikke drøftet.  Tine 

Dialogmøde m. 
kommune 27. 
november 

Dialogmøde med kommune og de andre lokaludvalg afholdes på 
Fønsskole 27 nov. Fra 17.30 til ca. 20.30. Føns, Nr. Åby og Gelsted 
Lokaludvalg står planlægningen. 
 
Klaus og Ulrik deltager. 
Ulrik tilmelder 

Ulrik 

Attraktiv 
Landsby 

Henvendelse fra Borger ang. Båring/Asperups udseende  
Der er ønske om mere forskønnelse i byen. Kommunen har pulje til 
småprojekter, hvor der kan søges op til 25.000 kr.  
Den største udfordring er, at der skal dannes gruppe som kan tage 
og føre initiativet. Det har lokaludvalget ikke ressourcer til. 
Lokaludvalget opfordrer lokalbefolkningen til selv at stifte gruppe 
og søge om midler. 
Efter lokaludvalgsmødet har Ulrik været i dialog med Park og Vej 
mht. Rønnetræer, på Fynsvej og Samsøvej, som er gået ud. De vil 
sætte i værk at fjerne de træer som er gået ud og lade resten stå. 
Der bliver ikke plantet nye. De opfordrer til at vi får drøftet at re-
sten også fjernes også at der plantes andet sted eks. på offentlige 
arealer 

Klaus 
 
 
 
 
 
 
Ulrik 
 

Borgermøde og 
Byrådsmøde d. 
2/12 2019 

Afholdes på Båring skole. Borgermøde forventes af vare ca. 1,5 
time. Ene time afsat til, på forhånd, fastlagt emner. Sidste del er fri 
til spørgsmål fra lokale. Ulrik og Tine har afhold møde Sabine Chri-
stensen og Vibeke Nørby fra kommunen om de emner vi tror kan 
være relevant at tage op. Vi har anbefalet at de tager følgende 
punkter til drøftelse. 
1. Salg af byggegrunde i Båring.  
2. Udviklingsplan  
 
Derudover har vi orienteret dem om at de må forvente spørgsmål 
om bla. Trafiksikkerhed og byens generelle udseende. Vejtræer der 
er gået ud, gadelys som ikke virker osv.  
Loksludvalgets rolle på mødet er. 

• At være synlig tilstede  

• At være med til at byde velkommen 

• Bidrage med spørgsmål til dialogen. 
Det har derfor høj prioritet at vi deltager 
 
Herefter afholdes der byrådsmøde, hvor man også godt må deltage 

Ulrik  

Havhaver Tilbagemelding fra Bente som har været til møde vedr. dette. Bente 
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Der er afholdt møde 8 okt. Mange fremmøde. Der skal laves for-
ening som skal arbejde videre med projektet. Der er mulighed for 
havhaver rundt om hele Danmark. Området ved Båring Vig har nr. 
71 som der kan komme i brug. Men der skal laves forening som ad-
ministrere dette. Det køre på Fyn bla. i Faaborg og Kerteminde. 
Når der er nyt vedr. opstart af en forening, slås det op af kommu-
nen.  
 

Årlig møde med 
de lokale for-
eninger 

Forslag om nyt tiltag.  
Det kunne være årligt møde med de lokale foreninger. Formål er at 
skabe kendskab til hinanden samt, hvad kan vi bruge hinanden til. 
Derudover at bidrage til, at alle tager ejerskab overfor byen kalen-
der og hjemmeside. Vi er kendt i de andre lokalsamfund for den og 
måden vi bruger den på. 
 
Et forslag kunne ligeledes være, at lokaludvalget kunne stå for fa-
miliecafe em gang om året. 
 
Vi kunne også møde op til fællesspisning i forsamlingshuset. Det 
gælder både Båring og Roerlev. 
Det skal drøftes nærmere på næste måde 
 

Ulrik 

Focus område 
det kommende 
år for lokalud-
valget  

Tage sammen med forrige punkt. 
 
 

Ulrik 

Udviklingsplan 
for lokalområ-
det 

Kommunen er tovholder. De tager lokalområderne efterhånden 
som de er klar. Projektleder Louise Secher er tovholder på proces-
sen. Vi bliver inddraget når vi er klar dog senest i 2021. 
Vi skal drøfte med de andre lokaludvalg, hvordan processen har 
været inden vi går i gang. 
 

Ulrik . 

Andet nyt Efterskolen ? 
Arbejdsgruppen har sendt et købstilbud til Merkur Bank. Der er in-
gen afklaring. 
 
Shelters? 
Klaus har haft drøftelse med kommunen. Der bliver bygget shel-
ters. Hvis en forening vil stå for vedligehold af dem, får de indtæg-
ter for lejen samt fri rådighed. Opgaven er kun vedligehold. Kom-
munen sørger for oprydning løbende. Shelters skal bygges ved 
”molen” De skal ligge mindst 250 m. fra kysten. 
Klaus søger at få noget på skrift vedr. dette. 
 
Forsamlingshus. 
Tag er stort set ved at være færdig. Det har givet en del udfordrin-
ger af forskellig karakter. 
 
Tømmerflåde laug har lavet opfølgende møde med kommunen om, 
hvad der er blevet af vedligeholdelse af stranden. Det halter noget. 
 

Alle 
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Opsamling fra møde vedr. byggegrunde og seniorboliger.  
Der skulle i oktober have været afholdt med kommunen og ar-
bejdsgruppen bag seniorbofællesskab. Arbejdsgruppen har været 
udfordret af frafald og bestod nu reelt set af en person. Det mente 
arbejdsgruppen fra lokaludvalget var for lidt til at vi kunne holde 
møde med kommunen. Derfor blev mødet aflyst. Kommunen ville 
ellers gerne have holdt det inden budget 2020 var på plads således 
at der var mulighed for at afsætte midler på budgettet til i gang 
sætning i en eller anden for.  
Lokaludvalget ser stadig som mulighed for en eller anden form for 
seniorboliger, men måske kombineret med noget ”generations-
huse” eller lignende. Der skal mødet med kommunen have en an-
den form.  
 
Hans Erik og Klaus fra lokaludvalget tager møde med kommunen d. 
14. nov. For at få afdækket hvilke muligheder de ser der er som vi 
evt. kan bringe videre. 

Evt. Vedr. Skolen 
Bente har haft drøftelse med skolen om det går som det skal. Der 
er dog ønske om jævnlige møder/dialog med lokaludvalget. Umid-
delbart er deres opfattelse at det går ok.  
Klaus tager kontakt til skolen/bestyrelsen om møde proces. 
 
Britta Siemens har meddelt at hun ønsker at træde ud af bestyrel-
sen ved kommende generalforsamling. Der skal findes afløser 
 

 
Bente 
 
 
 
 
Britta 
 

Næste møde 
Husk at koordi-
nere med kalen-
der på Baarin-
nyt 

Mandag d. 3. feb.  
Bente er tovholder på dagsorden. 

 

 
13-11-2019/Ulrik Andersson 


