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Referat fra møde i Baaring Banke lokaludvalg 

Onsdag d. 14. april. 2021 kl. 19. Afholdt ved Tine Busk  

Afbud: Rasmus Enemærke 

Deltagere udover bestyrelse: ingen grundet Corona restriktioner. 

Dagsorden 

• Bordet rundt 

• Generalforsamling 

• Henvendelse fra Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg vedr. krav fra kommunen ang. forsikring ved brug 

af offentlige arealer 

• Evt. 

• Næste møde 

Emne  beslutning  ansvarlig 

Bordet 
rundt  

Tine 

Oversigtskort ved forsamlingshus er taget ned. Forsamlingshus vil lave 
noget andet der. Stikortet er også blevet stjålet.  

Der er igen kommet ny projektleder på udstykningen på Lundegårds-
bakken (Lone Damgård). FAB er stadig på som dem der skal lave bofæl-
lesskab/generationsboliger, men projektet ligger pt. stille. FAB bestem-
mer selv opstart af projekt. 

Der kommer pt. mange oplysninger fra Kommunen om forskellige pul-
jer, hvor der kan søges midler i. Tine sender det videre til bestyrelsen og 
lægger det på Båringnyt, så er det op til foreninger eller relevante aktø-
rer at søge i puljerne. I den henseende er det værd at vide at Sabine 
Christensen ved kommunen kan være en stor hjælp i ansøgningsproces-
sen. 

Klaus 

Arbejder med paddeltennis projekt sammen med gymnastikforeningen 
og Brenderup idrætsforening. 

Cykelsti til Brenderup skal laves i 2021, men kommunen er ikke gået i 
gang endnu.  

Har snakket med ejendomsmægler på de nye byggegrunde for enden af 
Fynsvej. De forventer at de alle meget snart er solgt. Klaus har fore-
spurgt kommunen om de vil fremskynde processen med byggegrun-
dene på Lundegårdsbakken. Klaus møder mange mennesker på stien ud 
til udstykningen som spørger til grundene. Umiddelbart ligger bolden 
ved FAB. 

 

Alle 
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Ulrik 

Har arbejdet lidt mht. hjælp til folk som ikke selv kan booke vaccine. Stig 
Hulgaard, ansat ved Middelfart kommune 10 timer om ugen har fået lov 
til at hjælpe de 10 timer/uge. Det kan han godt ifl. GDPR. Der var forslag 
om også at sætte det i sognebladet. 

Rune 

Arbejdet med at lave nogle aktiviteter for de unge som startede op sid-
ste sommer, ligger grundet Corona stille. Skal startes op igen. Vil kon-
takte efterskolen om de vil være med. Der mangler lokale som godt 
kunne være på efterskolen. 

Nicki 

Har overtaget kasserer posten. Konto er flyttet til Middelfart Sparekasse 
og samarbejde med Nordea er lukket med. 

Følger aktivt med i salg af byggegrunde. Rigtig godt at der er kommet 
skred i det. 

Arbejder lidt med planer om, hvordan vi får mere byliv. Det er noget 
som skal indtænkes i ny udviklingsplan 

Peter 

Det går godt med skolen. Der er bedre tilgang til børnehus og skole. Der 
er generelt kommet mange nye til byen. Corona er lidt en udfordring 
mht. folk møder hinanden. 

Skolen har ønske om at søge midler til et toilet i forbindelse med ”byha-
ven”. Der arbejdes på en løsning i bygningen ved siden af. De vil gerne 
have lokaludvalget med ind over. 

Dorthe 

Har et ønske om nogle aktiviteter for de unge for de mangler nogle akti-
viteter. Rune har arbejdet med det, men det ligger lidt stille pga. Co-
rona. Rune vil følge op på det. Efterskolen skal have en bærende rolle 
ide.  

Dorthe opfordrer til at vi tænker Sognebladet mere ind i vores formid-
ling ud til lokalsamfundet. Det er taget til efterretning. 

Hans Erik 

Overdragelse af kassererfunktion er på plads nu. Hans Erik vil gerne 
være suppleant en periode igen 

General-
forsam-
ling  

Der forslås at generalforsamling afholdes i byhaven i august. 

Tine undersøger ved kommunen om vi må det. 

Lokalud-
valg 
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Forslag d. 22/8 

Klaus, Rune og Ulrik er på valg. Ulrik ønsker så vidt muligt ikke genvalg. 

Henven-

delse fra 

Fjeldsted 

Harndrup 

Lokalud-

valg  

 

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg har gjort opmærksom på at foreninger 
når de laver nye blivende aktiviteter på offentlige arealer selv skal søge 
for forsikring på det de laver. 

Kommunen har gjort obs. på, at det er de enkelte foreninger som bru-
ger de offentlige arealer selv skal sørge for at forsikre sig.  

Det er ikke alle foreninger som er opmærksom på det. Kommunen ar-
bejder på en fælles forsikring. 

Legepladsforeningen i Båring har helt fra start selv sørges for at dette 
var på plads 

Der kommer en udmelding senere 

Peter  

Næste 
møde 

Onsdag d. 2. juni. Afholdes i Byhaven kl. 19  

Evt. Fælles dialogmøde d. 25. maj med de andre lokaludvalg samt kommu-
nen. Det er Brenderup, Gelsted og vores lokaludvalg som står for plan-
lægning.  

Vi skal gøre opmærksom at man kan søge Landsbypuljen igen. 

Tine 

 

Referent: Ulrik Andersson 


