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Dagsorden for møde i Baaring Banke lokaludvalg 

Mandag d. 18. jan. 2021 kl. 19. Afholdt digitalt via Google Meet.  

Afbud: Hans Erik Nielsen, Dorthe Frimann  

Deltagere udover bestyrelse: ingen grundet mødet er afholdt digitalt. 

 

Dagsorden 

• Byens emne, forslag fra lokale borgere 

• Status Båring nyt, herunder nye app 

• Opsamling på dialogmøde med kommune og lokaludvalgene 

• Status på Byggegrunde  

• Markedsføring af Båring og Roerslev 

• Skift af bank 

• Planlægning af møde med lokale foreninger 

• Evt. 

Emne  beslutning  ansvarlig 

Byens emne  Ikke drøftet, da mødet er afholdt digitalt  

Status Båring 
Nyt  

Der er ikke stemning for at app. skal kobles på Båring nyt. Redaktion 
på Båringnyt har lavet forespørgsel på facebook blandt lokale. Kend-
skab og ønske om app var ikke til stede. Det sammenholdt med det 
som det koster, at have appen gør at det ikke er noget vi ønsker at 
tilkøbe     

 lokalud-
valg 

Dialogmøde 
18/11 og nyt 
omkring lo-
kaludvalg  

Kommunen har afholdt årligt dialogmøde d. 18/11. 2020 

Nicki og Klaus har deltaget 

Positivt møde.  

Middelfart er blevet årets elbil-kommune. Ønske at det skal udbre-
des noget mere. Det kunne være en ladestander i Båring. 

I forhold til at nå klimamål mangler der 250 standere i Middelfart 
kommune. Dansk elbilalliance har vurderet at Middelfart bør have 
sat 197 lade standere op. Udfordringen er, hvor og hvem der skal be-
tale.  

Banesti mellem Asperup/Båring og Brenderup forventes påbegyndt i 
2021. BGF og idrætsforeninger og idrætsforeninger arbejder på no-
get samarbejde omkring eks. Paddleboard som er en ny sport. Det 
giver fra kommunens side øget incitament og motivation til en sikker 
cykelvej mellem byerne.  

Nicki og 
Klaus 
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Kommunen har fokus på at lokalplaner understøtter bæredygtigt 
byggeri.  

Middelfart kommunen har ligeledes mål om, at alle olie og naturgas-
fyr skal være udfaset inden udgangen af 2030. Der arbejdes derfor 
på fjernvarme eller anden løsning lidt afhængig af, hvor man bor i 
kommunen. Hvad der sker her, er ikke afklaret.  

Fra lokaludvalgenes side var der opfordring til at kommunen skulle 
være obs. på at evt. udrulning af eks. fjernvarme ikke spænder ben 
for de tilskudsmuligheder man kunne få ved i stedet af skifte til var-
mepumpe. 

Godt møde med stor lydhørhed fra kommunen på, hvad der rør sig 
lokalt. Generelt var der også en god dialog lokaludvalgene i mellem. 

Vores lokaludvalg er med i planlægning af næste dialogmøde sam-
men med Gelsted og Brenderup Lokaludvalg 

Status på 
byggegrunde 

En grund er solgt på Sejerøvej. Der er flere som er interesseret i at 
bygge.  

Kommunen har sat på budget, at der skal bygges på Lundegårdsbak-
ken frem til 2024. Forventes ca. 20 boliger i første omgang. Om det 
bliver egentlig generationsboliger, seniorboliger eller en kombi er 
endnu uklart. 

Middelfart er bygherre på projektet. FAB har vundet licitation på op-
gaven 

Der kommer udspil fra kommunen om, hvad de har tænkt sig i løbet 
af foråret.  

Ny chef for Plan- og Byg er Karin Niemann Christensen 

Huse i byen bliver generelt solgt hurtigt. 

Tine og  

Ulrik 

Markedsfø-
ring af vores 
lokalområde 

Emne taget op grundet henvendelse fra Skoleleder. 

Der er ønske fra skolen om mere synlighed i lokalområdet. Vil prøve 
at få nogle studerende til at bruge lokalområdet som case.  

Vil gerne have lokaludvalget inddraget for et lidt bredere budskab. 

Anne Trolle skolen i Brenderup har gjort noget tilsvarende. 

Skal vendes yderligere på næste møde. 

Nicki og 
Peter 

Skift af bank Der skiftes til Middelfart Sparekasse da de giver bedre rammevilkår 
for foreninger. 

CVR nr.  er i samme omgang blevet rettet til med rigtigt navn og adr. 

Nicki. 
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Bestyrelsen har vedtaget at konti i Nordea ønskes lukket ned efter 
flyt til Middelfart Sparekasse.  

Møde med 
foreningerne  

Møde med lokalforeninger udsættes grundet Corona til senere på 
foråret. Mål er at det bliver d. 16. juni. Så er Corona restriktioner for-
mentlig lempet så meget at det kan lade sig gøre. 

Peter, 
Nicki og 
Dorthe  

Evt.  Afregning vedr. arrangement ”genforening af Danmark” på Båring 
skole fra den lokale grænseforening. Der er underdækning på arran-
gementet på knap 800 kr. Det er ikke fundet nogen løsning endnu. 

Indsigelse mod mast på Sommerlandsvej. Mast skal forbedre dæk-
ning af bl.a. Internet mv. Kommunen har godkendt projekt trods ind-
sigelse.  

Nedrivning af boliger på landet samt istandsættelse og renovering. 
Der er sat penge (1 mio. kr. årligt) af på budget 2021- 2024 til nedriv-
ning, renovering og istandsættelse af bygninger i landsbyer og det 
åbne land igen. I budget for 2021- 2024 fremgår  

Forskønnelse af landsbymiljøer: Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2021-
2024 til at fortsætte ordningen med landsbypuljen. Landsbypuljen 
kan benyttes til forskønnelse af landsbymiljøer i form af istandsæt-
telse, renovering eller nedrivning af bygninger i landsbyer og det 
åbne land. 

App. Middelfart kommune har lavet app. til indrapportering af huller 
i veje, fyldte skraldespande mv. appen hedder ”Middelfart Bor-
gertip”. Det anbefales at bruge den. 

Vedr. grønt areal foran skolen, så bliver ikke slået så meget mere. 
Det er med vilje. Det er drøftet at der måske skal klippes en gang så-
ledes, at man kan se at det er med vilje, at græsset skal være højt og 
vildt for at give et ynglested for eks. insekter og vilde blomster. 

Generalforsamling. Vi afventer forsamlingsforbud inden vi fastsætter 
dato for generalforsamling. 

Grundet Corona er alle forsamlingshuse i kommunen i bevilget eks-
tra tilskud for 2021. 

Mht. skolen er det lokaludvalget indtryk at der nu er kommet stabili-
tet og ro på skolen efter der er kommet ny skoleleder 

 

Næste møde D. 14. april. Forventes at blive på skolen. Dette alt afhængig af Co-
rona 

Husk dagsorden skal på hjemmeside senest en uge før. 

Ulrik 

 

Referent: Ulrik Andersson 


