2021-08-22 Referat fra generalforsamling 2021 i Baaring Banke Lokaludvalg

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.

Punkt 1.
Punkt 2.

Valg af dirigent blev Dorthe Frimann Nielsen fra Båring Efterskole & Højskole
Beretning aflagt af formand.
I punktform. Den fulde beretning kan ses i bilag 1.
2. år med generalforsamling i august, grundet corona. Denne gang forsøgt en søndag
eftermiddag.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gode tilvækst både i Roerlev og Båring. Tal for 2020 viser at Asperup og Roerlev sogne
%-vis har haft højere befolkningstilvækst end kommunen som helhed. I alt en tilvækst
her på 17 personer fordelt på 4 personer i Roerslev og 13 personer i Asperup sogn
Meget nyt byggeri. Der er fuld gang i nyt byggeri flere steder i byen. De nye
lejeboliger på Sejerøvej som bygges pt. skulle efter sigende stort set være lejet ud.
Skoleleder Henrik Jensen har fået etableret læringshave som blev indviet i august.
Den er allerede flittig brugt af bl.a. også BAMOK som holdt ”fredagsbar”
Efterskole startet med 50 håbefulde elever.
Nyt tiltag fra lokaludvalget ”borgernes punkt” på, hvert anden møde. Her er der gjort
plads til indspark fra lokale. Se dagsorden som slås op på Båringnyt.
Lokaludvalget har i 2020 været involveret i brug af ”landsbypulje” til nedrivning af
ejendomme. Dels ved opbakning til lokal lodsejer som ønskede at nedrive hus på
byvejen, men også med opfordring til kommunen med nedrivning af anden ejendom.
Dette blev dog ikke til noget, men der blev sat fokus på det.
App. ”Middelfart Borgertip” er nyt tiltag fra kommunen hvor lokale kan ”anmelde”
steder som trænger til vedligehold. Vi opfordrer derfor folk til at benytte appen.
Pulje penge til bænke og træer. Alle lokaludvalgt har fået bevilget et beløb til
forskønnelse i form at borde/bænke samt beplantning. Vi har her fået 25.000 kr. Det
er lokaludvalgets opgave at disponere over midlerne.
”Vild med vilje” er nyt tiltag som godt kan dele vandene og skabe uenighed om
formålet og signalere manglende vedligehold. Vi opfordrer til dialog så misforståelser
undgås.
Banestien ikke i gang sat endnu, men kommer næste år.
Ny hjemmeside til lokale stier. www.udinaturen.dk er en ny hjemmeside, hvor
kommunen opfordrer til at lokale stier lægges ind. Hermed opfordring hertil.
Dialog m. kommune og lokaludvalg to gange om året.
Ekstraordinært orienteringsmøde for lokaludvalgsformænd vedr. forsikring af
aktiviteter på offentlige arealer er indkaldt tirsdag d. 24/8.
Samkørsel. Der har været test på app som nu sættes i gang. Interessant initiativ som
har været testet flere steder i kommunen.
Generationsbyggeri. Der afholdes informationsmøde på Båring skole d. 21. september
kl. 17 – 18.30. Her deltager bl.a. borgmesteren samt FAB (Fyns Almennyttige
Boligselskab)
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•
•
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Punkt 3.

Punkt 4.

Bæredygtige lokalsamfund - den næste udviklingsplan. Lokaludvalget kalder til
borgermøde i løbet at efteråret med håb om stort fremmøde. Kommunen har afsat
midler til at hjælpe processen igennem.
Vi håber på mere normale møder fremover.
Tilskud grænseforening, vi var mellemmand
Spørgsmål fra generalforsamling. Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen

Regnskab gennemgået af kasser Nicki
Lokaludvalget får hvert år 6000 kr. af kommunen i tilskud. Ca. halvdelen vil fremadrettet
komme til at gå til vedligehold af Båring Nyt
Egenkapital godt 12.000 kr.
Der er skiftet bank fra Nordea til Middelfart Sparekasse.
Det forventes at der skal bruges midler i forbindelse med udviklingsplan
Spørgsmål fra generalforsamlingen
• Der er ingen spørgsmål fra generalforsamlingen
Valg af 3 medlemmer samt to suppleanter.
På valg er Ulrik Andersson, Claus Pedersen og Rune Moesgaard. Ulrik modtager ikke genvalg.
Opstillere
• Line Busk, Byvejen
Sidste års suppleanter var Rasmus Enemærke og Hans Erik Nielsen. Hans Erik modtager ikke
genvalg. Ulrik Andersson overtager suppleantposten fra Hans Erik. Rasmus fortsætter som
suppleant.

Punkt 5.
Punkt 6.
Punkt 7.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor. Nuværende revisor er Ole Warncke. Ole Warncke fortsætter som revisor
Der findes suppleant hvis behov. Der var ingen indkomne forslag her.
Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
Evt.
Udviklingsplan v. Anja Reilev (A)
Anja er kontaktperson for kommunen fra politisk side. Mikkel Dragmose-Hansen (F) var også
udpeget, men udtræder af byrådet i september og er derfor ikke aktuel mere. Der er ikke
fundet en afløser.
Arbejde skal startes op i september/oktober
Mange andre lokalområder er nu færdige. Det kan vi drage erfaring af og kommunen vil
meget gerne have lokalbefolkningens input hvad vi gerne vil.
Der skal være et opstartsmøde sidst i sep. eller okt.
Rasmus er blevet informeret om, at der er områder i vores område, som nu er klassificeret
som bevaringsværdige landskaber, men som i den nye kommuneplan foreslås nedklassificeret
til ikke længere at være bevaringsværdige landskaber. Rasmus undersøger dette. Skal drøftes
på senere møde.
Lokaludvalget konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, se bilag 2.

Referent: Ulrik Andersson
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Bilag 1 - Formandsberetning

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

Det er nu andet år vi holder generalforsamling i august i stedet for i foråret og det næsten på dato.
Sidste år afholdtes generalforsamlingen den 19. august
Denne beretning går derfor derfra og til nu.
Traditionen tro begynder vi med befolkningstallene for Baaring Banke. De tal som Rasmus Enemærke hvert
år finder frem til os. I år er tallene særligt gode, idet der er har været en større befolkningstilvækst målt i %
på vores revir end der har været i hele Middelfart kommune. Tallene vi har tilgængelige er opgjort pr. 1.
januar 2021 og er derfor tal for 2020. Udviklingen i såvel Roerslev som Asperup sogn er positive. Der er sket
en tilvækst i Roerslev sogn på 4 personer og i Asperup sogn på 13 personer. Altså 17 personer flere på
Baaring Banke end året før. Det er en tilvækst på 0,878 % lokalt og for hele Middelfart kommune var den på
0,672 %

Tallene er interessante fordi vi allerede nu ved, at de boliger der er ved at blive bygget som lejeboliger på
Sejrøvej allerede er lejet ud og at vi de kommende år får etableret generationsbyggeri på grunden ved
siden af det gamle mejeri og dermed også potentielt får en befolkningstilvækst der.
Det sker i et år hvor skolen med skoleinspektør Henrik Jensen i spidsen har fået etableret- og fredag den 13.
august indviet- læringshaven. Den er åbnet ud mod byen, så foreninger har taget initiativ til et
byarrangemenet på tværs af byvejen ved Brugsen og Læringshaven før sommerferien og BAMOK inviterede
til fredagsbar også i læringshaven. Og et år hvor efterskolen endelig kunne slå dørene op for deres første
elevhold.
Der er altså gang i vores lille by igen efter 1½ års mere eller mindre isolering i hjemmene. Det er dejligt at
opleve, fordi det også fortæller os i lokaludvalget, at vi bor et sted hvor alle gerne vil hinanden.
Og hvad har lokaludvalget så lavet det seneste år – det kommer jeg til nu
I august sidste år troede vi ikke vi fik en ny nedlukning og derfor ønskede lokaludvalget en ny mødeform,
hvor hvert andet møde startede med et punkt fra en borger i byen og det modsatte møde suverænt var
lokaludvalgets eget møde. Vi nåede vist et møde med den form inden nedlukningen og nu ser vi hvordan vi
gør i den kommende periode, hvor der også skal ske en masse andre ting, som jeg vender tilbage til sidst i
beretningen.
Den lokale forskønnelse kan man kalde næste afsnit
●

●
●

Bestyrelsen har været interesseret i nedrivningspuljen og deltaget med backup der hvor det har
været ønsket. Vi kan se at fx byvejen 7 er godkendt til nedrivning og at det endnu ikke er sket. Så
vidt vi ved sker det i indeværende år. Vi kan også se at der på vej ud af byen mod Middelfart er sket
nogle ting med ejendommene der, hvilket har stor positiv betydning for nye der kommer hertil, da
det første indtryk af byen dermed bliver mere positivt.
”Middelfart borgertip” er en APP som Middelfart kommune har lavet. Formålet med den er at
borgere kan indberette huller i vejen, fyldte skraldespande osv. osv.
Lokaludvalget har lige været omkring stier der har haft det hårdt, når der kommer store
regnmængder mv og inden vi selv nåede at indberette det er i hvert fald nogle af stierne blevet
udbedret.
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●

●

●
●

Pulje til lokal forskønnelse. Alle lokaludvalg har i dette fine valgår fået en portion penge (vi har fået
ca. 25.000 kr.) som kan bruges til opsætning af borde/bænkesæt eller udplantning af udvalgte
buske og træer. Lokaludvalget har nogle forslag til hvor det kan give mening at opsætte nye
borde/bænke eller blot bænke. Både her i Båring og i Roerslev. Det vil vi gerne drøfte med jer
senere i dag.
Vild med vilje er vi mange der er glade for og optaget af. Det deler dog vandene lidt, hvis vild med
vilje alene er, ikke at slå græsset foran skolen og lokalarkivet. Lokaludvalget kan se, at I denne
sæson er der klippet, så man kan se at det er med vilje. Fra min side skal lyde en opfordring til
dialog, hvis I i jeres grundejerforening oplever at der opstår uenigheder fordi grundejerne ser
forskelligt på begrebet ”prydhave” 😊 Vi ser jo gerne have en høj grad af gode insekter, vilde bier
og sommerfugle og det er der mange der bakker op om.
Banesti mellem Asperup/Båring og Brenderup er planlagt til start i 2022, nu er man ved
ekspropriere de steder hvor stien skal gå på privat grund.
Hjemmeside: www.udinaturen.dk er en hjemmeside (vist ikke en app), hvor kommunen opfordrer
til at lokale stier lægges ind. Vi må meget gerne melde stier ind, hvis I oplever at der nogle der
mangler

Dialog med foreningerne og med de andre lokaludvalg og kommunen
●

●

Lokaludvalget har i perioden arbejdet på at skabe et mere formelt samarbejde med foreningerne.
Det har I ikke hørt om, fordi vores plan for det gik i vasken hen over vinteren. Da vi nu skal i gang
med bæredygtige lokalsamfund sammen med kommunen, kommer vores kontakt til foreningerne
til at blive inddraget den vej.
2 gange årligt holder kommunen dialogmøde med alle lokaludvalg og her kommer der forskellige
emner op. I år har møderne været præget af at kommunen havde meget på hjertet da de endelig
kunne samle udvalgene. Noget af det der arbejdes videre med, er lokaludvalgenes rammevilkår og
en sag omkring forsikringer og legepladser. Begge dele bliver lokaludvalget klogere på efter tirsdag,
hvor alle lokaludvalgsformænd er indkaldt til møde med forvaltningen

Samkørsel
●
●

Et af de mere interessante initiativer er en ordning med samkørsel og en drøftelse af el
ladestandere.
Ordningen med en APP til samkørsel er lanceret i denne uge. Kommunen har testet samkørsel i
mindre skala i 2019. Her begyndte medarbejdere på rådhuset i Middelfart at køre sammen på
arbejde. Medlemmer af Gymnastikforeningen Fjelsted-Harndrup kørte til fritidsaktiviteter sammen,
og på Middelfart Gymnasium og HF kørte eleverne i skole sammen. Udrulningen af samkørsel
bygger videre på erfaringerne fra testen, og gennem brug af den gratis app Ta'Med, bliver det nu
meget lettere at finde andre, der skal samme vej. Det er et positivt tiltag i et landdistrikt hvor den
offentlige transport er meget stormasket. Husk i øvrigt at bruge flextrafik når I skal omkring inden
for kommunegrænsen uden bil, det er en rigtig god og billig ordning
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Generationsbyggeriet på Lundegården ved siden af det gamle mejeri på middelfartvej
●
●

Tirsdag den 21. september kl. 17.00 – 18.30 er der det første fælles informationsmøde om
generationsbyggeriet. Det afholdes her på skolen.
Mødet bliver brugt til information til alle der kan være interesseret i at vide mere om
generationsbyggeriet, hvordan tidsplanen ser ud mv. FAB (Fyns almennyttige boligselskab) som skal
udføre byggeriet fortæller om hvad generationsbyggeri er, projektlederen fra kommunen og
bosætningskonsulenten fortæller om planerne for byggeriet og borgmesteren deltager også.

Bæredygtige lokalsamfund - den næste udviklingsplan
●
●
●

●
●
●

Alle lokaludvalg skal på forskellig vis arbejde med den næste udviklingsplan.
Formål er bl.a. • At styrke lokale fællesskaber. • Fokus på bæredygtighed • Styrke kommunale
institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.
Der skal nedsættes en udviklings gruppe som typisk består af • 3 personer fra lokaludvalget • 3-5
rep. fra virksomheder, foreninger mv. • 1 fra overordnet styregruppe • 2-3 byrådsmedlemmer. Her
ved os bliver det Anja Reilev (A) og en politiker mere • Projektleder (Vibeke Skøtt)
Det er op til den nedsatte gruppe, hvordan de vil layoute udviklingsplanen.
Lokaludvalgets plan er dog at skubbe det i gang med et borgermøde her i efteråret
Kommunen har afsat midler til at hjælpe processen igennem.

Anja Reilev vil i forlængelse af generalforsamlingen fortælle mere om baggrund osv.

Det var alt fra lokaludvalget efter endnu et år hvor mere har være lukket ned end åbnet op.
Vi håber virkelig at det næste lokaludvalgsmøde kan afholdes som det bør i foråret 2022.
Hermed overgiver jeg beretningen til debat.
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Baaring Banke Lokaludvalg, konstituering pr. 22/8-21
Formand
Tine Busk
Skovgyden 11, Båring Mark
5466 Asperup
Tlf. 29 78 07 08
E-mail: formand@baaringbanke.dk
Næstformand
Claus Pedersen
Lyøvej 36, Båring
5466 Asperup
Tlf. 60 21 18 76
E-mail naestformand@baaringbanke.dk
Kasserer
Nicki Bramsen
Ægypten 2, Kærby
5466 Asperup
E-mail kasserer@baaringbanke.dk
Sekretær
Line Busk
Byvejen 34, Båring
5466 Asperup
e-mail sekretaer@baaringbanke.dk
Medlem
Peter Ingemann Bjørklund
Kirkestræde 10, Asperup
5466 Asperup
Medlem
Rune Moesgaard
Byvejen 42, Båring
5466 Asperup
Medlem
Dorthe Frimann Nielsen
Æbeløvej 5, Båring
5466 Asperup
Suppleant
Ulrik Andersson
Fynsvej 22, Båring
5466 Asperup
Suppleant
Rasmus Enemærke
Skyttevej 2, Båring Skov
5466 Asperup
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