Generalforsamling i Båring Banke lokaludvalg onsdag d. 19. august 2020
Referat

Dagsorden (i flg. vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af tre medlemmer + to suppleanter
5. Valg af en revisor + en revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Punkt1.
Punkt 2.

Valg af dirigent blev Dorthe Frimann Nielsen fra Båring Efterskole & Højskole
Beretning aflagt af formand.
I punktform. Den fulde beretning kan ses fra side 4.
• Stigende befolkningstal så vi nu ca. er tilbage på niveau med 2017. Generelt set stiger
befolkningstallet i Middelfart. Dem vil gerne have nogle flere af herud. Pt. Sælges dog
mange huse i byen
• Vi har givet høringssvar vedr. Lundegårdsbakken. Kommunen arbejder med ny
lokalplan i sep.
• Moleområdet har fået to shelters samt ny badebro. Tømmerflådelauget holder
kommunen fast på, at de gør det som de lover at gøre.
• Trafiksikkerhedsplan. Vi har givet høringssvar og påpeget Middelfartvej som et
fokusområde samt et par andre detaljer. Vigtigt her at lokalbefolkning melder ind på
kommunen hjemmeside med problematiske vejstrækninger. Se mere på kommunens
hjemmeside under trafiksikkerhed.
• BåringNyt. En redaktion som lægger store kræfter i ajourføring af skærm i Brugsen
samt hjemmeside. Der er kommet ny udbyder og servicepartner på platform. Inden
længe kommer en app løsning. Se mere på skærm i Brugsen. Hermed opfordring fra
lokaludvalg til at huske at bruge hjemmesiden.
• Borgermøde i dec. 2019. Godt fremmøde med god debat. Kommunen var lydhør. En
konsekvens af mødet blev nedsættelse af pris på grunde for enden af Fynsvej.
• Opdatering af udviklingsplan. Alle lokalområder skal have deres udviklingsplaner
opdateret/nylavet. Denne gang har kommunen sat en del ressourcer af til hjælp. Vi
går formentlig i gang i 2021.
• Efterskolen. Vi har fulgt med på sidelinjen. Godt at det nu er lykkes at finde en
løsning. Vi er opmærksom på det store arbejde det er at få den på ret køl og krydser
fingre for at det lykkes at starte op til august 2021.
• De unge i byen. Der har været udfordringer forskellige steder i byen med ting som
bliver ødelagt eller taget. Legepladsforeningen og repræsentanter fra lokaludvalget
har holdt møde med en del af de unge i byen. En del af problemerne kan tilskrives
unge fra bl.a. Nr. Åby som kommer herud. Der arbejdes på at imødekomme nogle at
de ting som er kommet ud af mødet bl.a. et mødested.
• Et fokus det kommende år fra os er samspil mellem de forskellige foreninger
Spørgsmål fra generalforsamling
Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen
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Punkt 3.

Punkt 4.

Regnskab gennemgået af kasserer Hans Erik Nielsen
Lokaludvalget får hvert år 6000 kr. af kommunen i tilskud. Ca. halvdelen vil fremadrettet
komme til at gå til vedligehold af Båring Nyt.
Resultat 2019 blev et overskud på 3.418 kr.
Spørgsmål fra generalforsamlingen
• Ønske fra Skulpturstigruppen om mere vedligehold på arealet. Det aftales med
kasserer fra lokaludvalg vedr. dækning af omkostninger.
Valg af 3 medlemmer samt to suppleanter.
På valg er Britta Siemsen, Bente Schmidt, Tine Busk og Hans Erik Nielsen. Britta og Bente
modtager ikke genvalg.
Opstillere
• Peter Ingemann Björklund. Tilflytter. Sidder i skolebestyrelse. Fortid i
kommunalbestyrelse i Faaborg-Midtfyn
• Dorthe Frimann Nielsen (efterskole) tilflytter. Tidligere lærer på Vesterdal Efterskole.
Stor erfaring i bestyrelsesarbejde.
• Nicki Bramsen. Tilflytter. Arbejder ved Energinet. Har børn på skolen.

Sidste års suppleanter var Rasmus Enemærke og Anders Skov Henriksen. Anders modtager
ikke genvalg. Hans Erik overtager suppleantpost fra Anders. Rasmus fortsætter som
suppleant.

Punkt 5.
Punkt 6.
Punkt 7.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor. Nuværende revisor er Ole Warncke, suppleant Lis Kristensen. Valg.
Revisorsuppleant blev Rita. Ole Warncke fortsætter som revisor
Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
Evt.
Møde ved Molen sammen med kommunen torsdag d. 20. august. Lokaludvalget er
repræsenteret ved Claus og Tine.
Nabohjælp i byen. Der har været mange indbrud og deraf meget nervøsitet i byen
De stjålne græsslåmaskiner ved kirken er fundet igen. Var til salg i blå avis.
Der kunne være basis for et møde om nabohjælp det kommende år. Måske emne til et
kommende arrangement.
Der var i foråret nogle problemer på skolen omkring uhensigtsmæssig adfærd fra unge
mennesker efter skolens lukketid. Skolen har været i dialog med nogen af dem. Efter dette er
det næsten væk. Derudover har der også været en ræv som har gået i skraldespandene på
skolen.
Den ny leder af Båring Børneunivers Henrik Jensen siger tak for den gode modtagelse fra
byen. Er blandt andet meget glad for den ”læringshave” som er blevet lavet ved skolen af
lokale kræfter.
Skolen ønsker tæt samarbejde med lokaludvalget.
Status på efterskolen
Opgaven med at få skolen i gang går sin gang. Mærker stor opbakning.
Pt. er Vesterdal på skolen med 30 elever. Skolen er udlejet i nogle uger i sep. og okt. Hvor der
bl.a. kommer over 100 deltagere.

Side 2

Generalforsamling i Båring Banke lokaludvalg onsdag d. 19. august 2020
Referat
Udfordring med at det ikke skal være Tordenskjolds soldater som klarer alt. Derfor opfordring
til opbakning fra byen.
Opfordring fra lokaludvalget til at bakke op om menighedsrådsvalget. De mangler flere nye
medlemmer.
Molen. Lokaludvalget ønsker mere fokus på handicapvenlighed ved den nye bro.
Byrådsmødet har besluttet at kunstgræsbane skal laves om og vendes. Pengene er bevilget.
Banen bliver udvidet til fuld størrelse.
Flere borgere ønsker by forskønnelse af Byvejen. Der er gang i noget, men det skal have noget
mere fokus det kommende år. Måske noget som skal med u udviklingsplan
Lokaludvalget konstituerer sig mandag d. 24. august
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Formandsberetning
Velkommen til – i år med Corona afstand og i den store sal
Jeg vil starte beretningen, samme sted som Rasmus har gjort de foregående år, med befolkningstallene for
Båring Bankes område
Vi ligger i år på 2017 med 1919 borgere i vores område. Samtidig stiger befolkningstilvæksten i hele
Middelfart kommune og dem vil vi jo gerne have flere af hertil. Jeg kan forstå at nogle af de huse der har
været til salg er blevet solgt hen over sommeren blandt andet til børnefamilier, så lad os se når vi har det
fulde tal for 2020 hvordan det så ser ud
Hvad har vi beskæftiget os med det seneste 1½ år
•

•

Bosætningsproblematik
I lokaludvalget har i perioden været optaget af bosætningen i området, herunder liggetiden for
huse til salg og dermed at der er tilgang nok til skolen.
I denne sommer ser det ud til at der er sket ejerskifte på nogle ejendomme og at der samtidig er
sket et generationsskifte
Lundegårdsparken
Lokaludvalget indgav høringssvar til budget 2020 for et år siden, heri angav vi at vi gerne ser at
området bruges til generationsbyggeri og at der heri selvfølgelig også tænkes på seniorer - men
også på familier mv. Det er vigtigt for lokalområdet, at vi har plads til alle aldre også i det almene
byggeri der etableres som en del af området. Den del der ikke bliver alment udstykkes til
ejerboliger.
Status pr i dag er at kommunen forventer at holde møde med bygherre om lav/tæt løsning for en
del af området senere på måneden. Forventningen derfra er at derefter ses hele området igennem
og der kommer en ny lokalplan. Jeg har i dag bedt om at lokaludvalget er med før end der skal
afgives høringssvar, men hørt mere til det

•

Udstykningen ved Fyensvej
Som I ved har der været lidt presse på den og der har været et meget lille dyk i prisen for
udstykningerne. Derud over er der ikke andet nyt. Der har været få interesseret der har set på
grundene, men vist ikke noget salg endnu

Det var vist nok om boliger for nu
•

•

Moleområde har været i fokus de seneste par år. Lokaludvalget har arbejdet i schelters og det er
endt med at kommunen selv servicere og vedligeholder dem. De ville gerne have en lokal forening
til det, men lokaludvalget har ikke kunne finde nogle der kunne prioritere tid dertil og derfor gør de
det selv. Tømmerflådelauget har haft en del dialog med kommune om vedligeholdelse af selve
stranden.
Der er etableret badebro ved molen og i morgen torsdag er lokaluvalget sammen med andre der
bruger området inviteret til et møde ved Molen, med kommunen om nye midler der kan bruges til
at udvikle videre dernede. Det er et af de emner vi gerne vil høre generalforsamlingen om input til
her i dag

Trafiksikkerhedsplanen
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•

•

•
•

Lokaludvalget har indgivet høringssvar til trafiksikkerhedsplanen og heri igen redegjort for at
middelfartvej i høj grad er farlig skolevej. Vi har samtidig foreslået at når der udstykkes ved
lundegårdsparken, at der i den forbindelse ses på en til og frakørsel til området der samtidig sikre
trafiksænkning og sikker passage for fodgængere.
Det har kommunen taget til efterretning, så vi forventer at det udmønter sig i den nye lokalplan.
Samtidig satte vi fokus på den måde man skalerer farlig vej på. I udspillet var det sådan at hvis et
vejstykke ikke var udbedret, så mistede det sin ”sorte plet” efter et stykke tid. Det mente vi ikke
holdt vand og det har vi også fået medhold i
Banestien……den er i etablering så den kan vi ikke ændre på.
På kommunens hjemmeside under trafiksikkerhedsplanen kan alle melde farlige vejstykker ind.

Båring Nyt
•

Er en del af lokaludvalgets område og vi er meget glade for at vi har en aktiv selvstændig redaktion,
som opdatere hjemmeside, holder FB siden ajour, styre skærmen i brugsen, har styr på at den
platform hjemmesiden er på, har skiftet leverandør mv. Det næste nye er at den nye leverandør
har en APP løsning, som de opfordre til at man downloader. Vi regner med at Båring Nyt fortæller
mere om det, når vi er klar til at bruge den.

Borgermøde
•
•

Det var et velbesøgt borgermøde som kommunalbestyrelsen afholdt i samarbejde med
lokaludvalget den 2. december
Der var livlig debat om bosætning, udstykninger, lokalområdet, trafik mv.

Udviklingsplan for lokalområdet
•
•
•
•

Alle lokalområder skal have lavet nye og opdateret udviklingsplaner
Heldigvis ser det ud til at kommunalbestyrelsen tog ved lære at sidste omgang, som var meget
skrivende og rapportagtig.
Denne gang er der allokeret en kommunal hjælp til opgaven og vi har aftalt at høre fra de
lokaludvalg der har været i gang, hvordan det fungere så¨vi er godt forberedt når vi skal igen.
Efter planen er det vores tur i løbet af 2021

Efterskolen
•

•

Vi har fulgt tæt med i forløbet omkring efterskolen og været optaget af (som alle I andre), at det
lykkedes at få den op at kører. Vi er derfor rigtig glade for at det endelig lykkedes af få overdraget
nøglerne fra Merkur så alle de gode kræfter der er omkring skolen, endelig for alvor kan komme i
gang.
Vi ved de har et arbejdsomt år foran sig og håber at alle der har lyst og tid vi støtte op om skolen
både praktisk og på anden vis. Tillykke til Anders med formandsposten deroppe.

De unge og byen
•

Det er ikke det nemmeste i verden at vokse op som teenager i en lille by, hvor der ud over
sportstilbud ikke er andre ting at give sig til
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•
•
•
•
•
•

Hen over coronalockdown var der mange opslag på FB om larmende unge på skolens område,
som både spillede høj musik og smed ølflasker
De larmede også med deres knallerter mv.
Det viste sig at det mange gange var en flok fra Nørre Åby, men så er skaden ligesom sket, for
så er det blevet vores lokale unge, der har fået skylden for det.
Derfor var initiativet fra legepladsudvalget til dialog med de unge, et initiativ vi lynhurtigt
koblede os på.
Båring Banke er nemlig også for teenagere, også når de er frustreret over at alt omkring dem er
lukket ned og når de keder sig.
Der er nu en gruppe af unge der understøttes af nogle voksne, som arbejder med gode ideer,
som de selv synes er interessante. Det er deres problem og de er den vigtigste part i at løse det.

Vi tænker at Båring Banke både er for børn, teenagere, forældre, voksne og seniorer og dermed et område
hvor der både er plads til stavgang og knallerter og alt der imellem ☺
Den kommende periode
•
•
•

Vi vil gerne have en tættere dialog med foreningerne
Udstykningen Lundegårdsparken
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