
2019-05-09 referat fra i Baaring Banke Lokaludvalg 

 

 

Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Mødet afholdt tirsdag d. 5. september 2019 kl. 19:00, i køkkenlokal på Båring skole. 
Afbud:  
Deltagere udover bestyrelsen: Nicki (fra Egypten, Vejrup Mark), Niels Chr. Lohmann, Lærkestræde, 
Anette fra Byvejen, Ulla (formand for forsamlingshus) og Kaj (redaktør på Båring Nyt) fra Drejøvej, 
Lis fra Samsøvej (seniorbofællesskab gruppen) 
 
Dagsorden 
 

• Nyt fra Båring Nyt 
 

• Ældreboliger/seniorboliger 
 

• Trafikplan 
 

• Shelterplads ved Molen 
 

• Overskudsmidler fra forening til bevarelse af Båring skole 

• Fællesmailen 
 

• Trafik Strandgyden 
 

• Nyt fra efter/højskole 
 

• Rammevilkår for lokaludvalg 
 

• Eventuelt 

• Dato for næste møde 
 
 
 

Punkt Drøftelse/beslutning Ansvarlig 

Nyt fra Båring 
Nyt 

Netop holdt møde, hjemmeside laves om for at forenkle. Det er 
ikke noget som bliver slettet, men gemt ned bag ved. Der er pro-
blemer med facebook. Er vanskelig at styre. Der er pt. 630 følgere 
og er stigende. Det mangler at bliver samkørt med hjemmesiden. 
Det er ønske fra lokaludvalget at hjemmeside og facebook bliver 
samkørt således at det som kommer på hjemmesiden, også kom-
mer på facebook. 
Det er drøftet om facebookside skal nedlægges. Stemningen er ikke 
for det. 

Kaj 

Ældre/seniorbo-
liger  

Tine har kontakt med kommunen mht. forventningsafstemning. 
Klaus og Hans Erik har holdt møde med arbejdsgruppen. Der er 
kommet nye ideer med at udvide segmentet samt brug af skolens 
lokaler. 5 boligforeninger har meldt fra, hvis kommunen ikke bidra-
ger med økonomi til projektet. FAB er stadig er positiv overfor pro-
jektet. 
Dato som kommunen har meldt ud for møde ønskes udsat da par-
terne fra arbejdsgruppe og lokaludvalg ikke kan.  

Tine, Hans 
Erik, 
Klaus, Lis 
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Der arbejdes på anden dato 

Trafikplan Høringssvar er sendt. Der foreligger endnu ikke nogen beslutning 
fra kommunen side. 

Tine 

Shelterplads v. 
molen 

Kommunen arbejder for flere shelterpladser i kommunen. Kommu-
nen vil dog gerne have at det skal være lokale foreninger som skal 
passe disse. Der er forslag om opsætning af skur til eks. Kajak mv. 
som eks. BGF kunne administrere. Det kunne godt ligge i forbin-
delse med shelter. Rasmus Enemærke som også repræsentere 
tømmerflådelauget gøre opmærksom på, at så snart der skal laves 
skur skal der ny lokalplan. Det bringes videre til BGF. 

Klaus 

Overskudsmid-
ler fra nedlagt 
forening for be-
varelse af Bå-
ring skole 

Forening for bevarelse af Båring skole blev stiftet i forbindelse med 
at skolen for år tilbage var lukningstruet. Der blev stiftet en for-
ening og der blev indsamlet midler til betaling af depositum i til-
fælde af der skulle laves en friskole. Det blev ikke tilfældet og mid-
lerne står der stadig. Foreningen har nu holdt generalforsamling 
hvor det blev vedtaget at lukke forening og midlerne tilbagebetales 
til Bamok som i sin tid donerede dem. I alt 10.749 kr. Bamok over-
vejer nu, hvad midlerne skal bruges til. Bliver nok doneret til al-
mennyttigt formål i lokalområdet i en eller anden form 

Ulrik og 
Rasmus 

Trafik Strangy-
den 

I forbindelse høringssvar er Klaus blevet gjort at Strangyden også 
ind i mellem giver problemer. Lokaludvalget anbefaling er at man 
melder ind på kommunens hjemmeside fremadrettet når det kom-
mer op at køre. Lokaludvalget melder ud når dette er muligt. 

Klaus og 
Ulrik 

Opdatering 
vedr. efter-
skole/højskole 

Merkurbank har været på besøg. Arbejdsgruppe har meldt ud lo-
kalt at der arbejdes videre lokalt. Kommunen deltog også i mødet. 
Der forventes yderligere udmelding senere på året. Her og nu kan 
der godt holdes kurser men der kan tidligst startes skole i 2021. 

Bente og 
Klaus 

Rammevilkår lo-
kaludvalg 

Alle lokaludvalgsformænd er indkaldt til møde med kommunen 
mht. hvilke rammevilkår vi skal agere under. Skal være d. 19. sep. 
Det er kun formænd som er inviteret. Klaus eller Tine deltager 
 

Tine 

   

Evt. Banestiprojekt nu ind i ny fase. Er vedtaget på byrådsmøde d. 2. 
sep. jord bliver eksproprieret. Gælder strækningen fra Asperup til 
Brenderup. Den skal fortsætte af det gamle banespor. Bliver lavet 
fra Asperup til Rugårdsvej i Brenderup 
Havhaver: Danmarks have er delt i haver. Båring Vig er nr. 71. Der 
holdes arrangement på Grimmerhus vedr. Dette. Bente fra lokalud-
valget deltager. 
 
Forsamlingshus. Er ved at få lagt nyt tag på. Finansiering er som så-
dan på plads, men der samles penge ind så formuen ikke tømmes 
helt. Kommunen har besluttet at det skal være naturskifertag som 
skal op da det var det som oprindelig var på. Ellers vil de ikke give 
tilskud. Der er forslag om støttekoncert til forsamlingshus. Rune la-
ver et opslag på facebook om at lokaludvalget opfordret til at lokal-
befolkningen støtter forsamlingshuset. 
 
Kommende arrangementer 
Der er arbejdsgruppe. Som arbejder på arrangement om en 

Ulrik 
 
 
 
Bente 
 
 
 
Ulla (for-
mand fra 
forsam-
lingshu-
set) 
 
 
 
 
Anette 
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sang/fortælle aften, hvor 100 året for genforeningen skal fejres.  
 
Oversigtskort. Skal fornyes. Britta tager sig af dette. 
 
Byfest. 
Der er forslag om at genstarte byfest. Det kunne være foran skolen 
på byvejen så brugsen også bliver inddraget. 
 
Sognefilm. Der er pt. 3 gl. film om området. Seneste film er fra 
2006. Der er ønske om ny film. Rune vil gerne arbejde med det. Lo-
kalarkivet kan bidrage med viden. 
Juletræ. På Skulpturstien er gået ud. Lokaludvalget køber nyt og 
sætter op. 

(Byvejen) 
 
Britta 
 
 
Nicki (Vej-
rup Mark) 
 
Lis 
 
 
Hans Erik 
 

Næste møde Onsdag d. 6. nov. Bente er tovholder på dagsorden, Ulrik booker lo-
kale. Fremover ved aftale af næste mødedato skal kalender på Bå-
ringnyt kontrolleres om der er sammenfald med andre møder 

 

Fælles mail Der er oprettet mail med arkiv til lokaludvalgets arbejdspapir Tine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-09-2019/Ulrik Andersson 


