
Konstituerende møde i Baaring Banke lokaludvalg d. 24/8 2020 

Konstitueringsmøde afholdt på Båring skole mandag d. 24/8 2020 

Afbud: Claus, Rasmus, Rune, 

Punkt Notat Ansvarlig 

Konstituering Lokaludvalget skal konstitueres med en formand, næstformand, 
kasserer, sekretær.  
Posterne i bestyrelsen blev fordelt som flg.: 
 
Formand: Tine Busk 
Næstformand: Claus Lundgaard Pedersen 
Kasserer: Nicki Bramsen 
Sekretær: Ulrik Andersson 
 
Menige medlemmer:  
Rune Schaadt Moesgaard 
Peter Ingemann Björklund 
Dorthe Frimann Nielsen (overtager Bentes plads i bestyrelsen og derfor 
kun er valgt for et år i første omgang) 
 
Suppleanter:  
Rasmus Enemærke  
Hans Erik Nielsen 

Alle 

   

 

 

  



Konstituerende møde i Baaring Banke lokaludvalg d. 24/8 2020 

Del 2   

Mødeform Vi prøver ny form for møde form, hvor hvert andet møde bliver med 
”borgernes ønsker” som første punkt på dagsordenen. Det er tænkt 
som her hvor lokale kan komme og fremføre deres ønske til emne vi 
kan tage på.  Hvert andet møde skal så være et mere egentligt 
sagsbehandlingsmøde, hvor egentlig udarbejdelse af høringssvar mv. 
drøftes  

Tine 

Opsamling vedr. 
møde ved molen i 
sidste uge 

Tine deltog møde ved molen sammen med tømmerflåde laug og 
kommunen. Lokaludvalget havde ønske om mere handicapvenlighed 
bla. I tilgang til badebro. Meget blev vendt men ikke rigtig besluttet 
noget 

Tine 

Vedr. nedrivning af 
huse byen 

Der arbejdes på nedrivning af Byvejen 7. Der er kommet borgerønske 
om at kommunen også tager fat i Byvejen 7B som er faldefærdig og 
formentlig og gemmer på potentiel forurenet grund. Ulrik har drøftet 
problematik med kommunen. Nedrivning af ejendommen er på 
dagsordenen første uge i september. Claus laver henvendelse til 
kommunen om også at kigge på denne. 

Ulrik og 
Claus 

Vedr. henvendelse 
fra 
Grænseforening 

Lokal grænseforening har henvendt sig med ønske om at 
lokaludvalget hjælper med formaliteterne omkring deres 
arrangement. De vil holde arrangement hvor 100 året for 
genforeningen skal fejres.  
Beslutning er at vi gerne vil bistå dem. Tine giver dem tilbagemelding 

Tine 

Overdragelse 
kasser post 

Grundet persondataforordning skal bank har oplysninger på alle 
medlemmer af bestyrelsen sammen med kopi af pas og/eller 
kørekort. Skal sendes til Hans Erik på mail 

Hans Erik 

Næste møde Tine laver doodle afstemning og dagsorden Tine 

Kontaktoplysninger 
på bestyrelsen 

Kommunen skal have kontaktoplysninger på alle medlemmer af 
bestyrelsen samt referat fra konstituerende møde 

 

 

 


