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Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Møde afholdt mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19 på Baaring skole. 

 

Afbud: Klaus 

Deltagere udover bestyrelsen: ingen 

 

Dagsorden 

• Byens emne 

• Status på Båringnyt 

• Planlægning af møde med de lokale foreninger 

• Bankgebyr 

• Dialogmøde m. Kommune og de andre lokaludvalg 

• Eventuelt 

• Næste møde 

 

 

 

Emne  beslutning  ansvarlig 

Byens emne  Ingen indkomne emner  

Status Båring 
Nyt  

Der var ingen deltagelse fra redaktionen. 
Umiddelbart Ikke noget nyt. Der skulle være kommet App 
til Båringnyt. 

Kaj  

Møde med 
foreningerne  

Peter arbejder med oversigt over de lokale foreninger og 
grundejerforeninger. Tanken er at der er laves et for-
eningsmøde, hvor dels lokaludvalget kan få kendskab til 
de lokale foreninger og lige så meget den anden vej. Der 
er ca. 20 foreninger. 
 
Tanken er at der, hvis Corona tillader det, holdes et net-
værksmøde i jan. 2021 
 
Kommunens frivillighedskonsulent skal også inviteres.  

Peter, Nicki 
og Dorthe 
arbejder på 
møde. 

Bankens ge-
byrer 

Det er dyrt og besværgeligt at skifte kasserer, bestyrelse 
mv. Vi kigger efter anden bank. Der er stor forskel ban-
kerne imellem, hvad de kræver. 
Der tages flere tilbud hjem. 
Nicki undersøger, hvor det er billigst og nemmest 

Nicki. 

Dialogmøde 
18/11 og nyt 
omkring lo-
kaludvalg  

Kommunen har indkaldt til årligt dialogmøde d. 18/11. 
De efterspørger forslag til emner for drøftelse. 
Vores forslag/ønsker 
 

• Opsamling udviklingsplaner. 

• Opfølgning trafiksikring og portal. Kommer der no-
gen indberetninger. 

• Skraldesortering. Hvor langt er vi nået 
 

Tine 
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Vi tilmelder os selv hver især. 

Evt.  - Ugeavisen har lavet opfølgning på om lokaludvalgenes 
samarbejde med kommunen. 
 
Der er foreslået møde lokaludvalgene i mellem uden delta-
gelse af kommunen. 
 
Vi har ikke noget at bidrage med der. Er i det store hele til-
freds med samarbejdet med kommunen. 
 
- Der skal lyskæde på juletræ 1. søndag i advent 
 
- Husk dagsorden på Båring nyt senest en uge før møde. 
UA er tovholder på dagsorden til næste møde. 
 
-Tiltag/mødested og aktiviteter for de unge. Tanken er at 
det er for dem som er for gamle for Pluto. Ligger lidt stille 
pt. Grundet Corona. 
Rune er kontaktperson fra lokaludvalget.  
 
-Skraldespand og skrald. 
Der er ønske om skraldespand ved bænk overfor Brugsen. 
Skraldespand ved sti til efterskolen bliver ikke tømt mere. 
Er mere end fuld nu. 
 
Skraldespand ved skolen. Peter undersøger om det er no-
get de skal gøre noget ved. 
 
Tømning af skraldespand ved sti til efterskolen. UA spør-
ger kommunen. 
 
-Kommunen har givet tilladelse til nedrivning af Byvejen 7, 
men ikke nr. 7B 
 
 
 
 
 
 

Tine giver 
tilbagemel-
ding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrik sørger 
for det. 
 
 
 
 
 
 
Rune 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrik og Pe-
ter 
 
 
 
 
 
 
 

Næste møde D. 7. dec. 
 
Husk dagsorden skal på hjemmeside senest en uge før. 

Ulrik 

 


