Referat lokaludvalgsmøde den 24, juni kl. 19.00 på Båring skole
Afbud: Rune Moesgaard, Rasmus Enemærke

Dagsorden punkt

Beslutning/drøftelse

Tovholder

Nyt fra Båring Nyt

Redaktionen har lavet statistik over forbrug. 24 bruger siden
pr. dag. 715 brugere er inde på siden månedligt. Det viser at
siden har sin berettigelse.
Redaktionen fungerer som den er nu.
Brugsen og skærmen fungerer som det skal.
Der arbejdes stadig på oprydning på siden. Der er fra
lokaludvalgets side gjort opmærksom på at nogle foreninger
bruger siden som deres arkiv i forhold til dokumentation mv.
Derfor er det ikke alt, som ukritisk kan slettes
I Brenderup arbejdes på en løsning med inspiration fra
BåringNyt.
2 personer fra redaktionen sørger for, at der også kommer
noget på facebook

Kaj fra
BåringNyt

Hans Erik og Claus har holdt møde med arbejdsgruppen.
Der er stadig en liste med 26 interessenter men reelt set kun
3 som arbejder med projektet.
Der skal holdes møde med interessenter til efteråret.
Der er stadig kontakt med FAB.
Derudover har Tine været til møde om bæredygtige
boligformer (et arrangement som kommunen har afholdt).
Tine har i den sammenhæng haft en drøftelse med
borgmesteren om ønsket om et seniorbofællesskab på den.
Han vil arbejde på at få nogen fra kommunen til at deltage i
kommende møder med arbejdsgruppen og lokaludvalget. Vi
forventer dermed at der kommer synergi i processen igen.
Først og fremmest er det positivt at kommunen gerne vil
projektet.
Lis fra arbejdsgruppen om seniorbofællesskab deltog også i
mødet

Hans Erik,
Klaus,
Tine

Seniorbofællessk
ab

Og kort om
Bæredygtige
boformer den 18.
juni i Nørre Åby

Fælles
Der arbejdes på udviklingsplaner 3 steder pt. Flere kommer til
lokaludvalgsmøde henover efteråret. Baaring Banke kommer nok først med i
i Ejby den 17. juni 2020.
Arbejdsgruppe kommer til at bestå af 2- 3 personer fra
lokaludvalg, 3-5 personer fra lokalsamfund samt deltagelse
fra kommunen side med både stab og politiker. Kommunen
har en del statistik som de stiller til rådighed sammen med
resultat af spørgeundersøgelse som er lavet det seneste
halve år.
Der var 3 lokaludvalgene som fortalte om, hvad de arbejdede
med bl.a. var Ejby lokaludvalg ind i mellem ved at drukne i
opgaver. Det var svært at vurdere hvad der var lokaludvalgets

Tine og
Ulrik

opgave og hvad der reelt set var kommunens opgave.
Klimachefen lavede intro til klimatiltag. Mundede ud i
workshop om klimatiltag
Der er ingen tvivl om at kommunen ønsker mere fokus på
vedvarende energi. De stiller gerne viden og ressourcer til
rådighed hvis interessen er der.
Trafiksikkerhedsplan

Der skal indgivet høringssvar først i august. Der er udpeget 4 Tine og
sorte pletter heraf 3 i Middelfart. En sort plet defineres som et Ulrik
sted hvor der mindst har været et uheld, hvert år de seneste 5
år.
Alle indberetninger får en score ud fra en regnemodel som
tager hensyn til mange parametre som dog alle er historiske.
Vores fokus er at de også skal medtage forventning om
fremtidig trafik. Eks. Med Middelfartvej gennem Båring. Det er
vores forventning, at trafikken her vil stige når sidste del af
motorvejsbyggeri går i gang. Derudover kommer der også en
ny tilkørsel ved den nye udstykning. Begge dele er to meget
væsentlige aspekter som bør tages med i deres prioritering
og som deres regnemodel, efter vores vurdering ikke tager
hensyn til. Det vil gavne rigtig mange, børn campister mv.
hvis hastigheden reduceres der.
Klaus og Rune vil prøve at lave udkast til høringssvar.

Planstrategi for
Middelfart
kommune

Der lægges ind i planstrategi at der kan bygges flere
sommerhuse i Båring Ege bag ved den gamle skole.
Svarfrist i august. Tine vil vurdere på om der er noget som vi
skal indgive høringssvar på.

Tine

Dialogmøde om
genbrugspladser

Der skal laves yderligere affaldssortering. Der er startet med
200 husstande i Strib. I 2020 skal alle med.
Der udvides på genbrugsplads i Middelfart.
Nr. Åby skal fremover kun tage haveaffald. Der skal laves
afleveringsplads i Brenderup og Ejby.
Alle skal fremover have 3 spande. Der skal nytænkes andet
system til forsamlingshuse mv.

Britta

I øvrigt
Tine
- Emner til
D. 30. august. Klimafolkemøde i Middelfart.
klimastafet Har man en person som man mener har gjort særligt kan man
indstille vedkommende. Deadline 24/6 2019
- Besøg fra Besøg fra Melfarposten. Nogenlunde besøgt. Avisen fik en
Melfarpost del stof med hjem.
en
Båringvig Fisk deltog også med gratis mad i form af
muslingesuppe, laks mv.
- BåringVig BåringVig Fisk har tilkendegivet, at de gerne vil deltage ved
Fisk
forskellige arrangementer i lokalområdet

-

Efterskole
nyt

-

Pulje fra
DGI
Projekt
“kør med”

-

Dokument
deling
mm.

Nyt vedr. efterskolen.
Er kommet lidt videre i processen. Banken har valgt
efterskolen til, men arbejdsgruppen skal selv finde 1,5. mio.
kr. til opstart.
Banken vil stadig eje skolen. Arbejdsgruppen arbejder videre
med investorer om fremskaffelse af den fornødne likviditet.
Pulje fra DGI til projekter er videregivet til BGF.
Projekt ”kør med”
Kommunen arbejder med forskellige løsning for samkørsel.
Der kommer noget til efteråret
Dokumentdeling.
Drøftelse om hvor vi gemmer vores arkiv. Tine vil prøve at
arbejde på en løsning med et skybaseret arkiv som alle i
bestyrelsen kan tilgå.

Næste møde

Torsdag d. 5. sep. kl. 19. på Båring skole
Bente er tovholder på dagsorden.

Evt.

Forening til Båring skoles bevarelse som oprindeligt blev lavet Hans Erik
den gang skolen var lukningstruet. Foreningen er reelt set
lukket ned, men har et indestående som blev indsamlet og
hensat til brug for opstart af evt. privat skole, hvis skolen blev
lukket. De vil måske overdrage midlerne til lokaludvalget.
Foreningens formand skal drøfte det med Sabine på
kommunen inden der træffes beslutning om hvad, hvor meget
og hvornår.

