
Dagsorden for møde i Baaring Banke Lokaludvalg 

Dato: Tirsdag d. 15. marts 2022 

Tid: Kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Båring Skole 

1. Siden sidst 
2. Orientering om hvorvidt Regitze Tilma har reageret på byggegrunds-henvendelsen 
3. Dialogmøde 3 maj, 17.00- 19.30 i Føns gamle skole 
4. Generalforsamlingen 29/3  
5. Næste møde 

6. Evt. 

 

Punkt 1. Møde med Dan i Park og Vej. Det er aftalt hvor tingene skal stå og der skulle ryddes et træ. 

Forventes indenfor 2 måneder. 

Skolen har et Maj-marked, det ønskes udvidet til by-marked, med skolen som centrum. Skolen 

skal være bærende under opstarten. Oplægget er at skolen stiller områder til rådighed og så 

skal folk selv fylde dem ud. 

Plan B er torvedag. 

BåringNyt: Man arbejder på en ny folder, eller en opdatering af folderen. Der er kommet en 

ny deltager, som er god til grafik, mv. Der opfordres til at bruge kalenderen, så man ikke får 

lagt arrangementer oveni hinanden. 

Hvordan får vi fat i nye beboere? Kommunikation? Claus og Rune tænker over det. 

Skab til Brugsen, der kommer folie på med hjemmesiden, mv. så der er nogle faste punkter. 

Der er et behov for referater, vejledning til teletaxa, mv.  

  
Punkt 2. Der er ikke modtaget svar eller kvittering for modtagelse. Claus forespørger omkring status. 

Punkt 3. Deltagere vurderes på konstituerende møde, efter generalforsamlingen, så nye medlemmer 
får mulighed for at deltage. 

Punkt 4. Forberedelse til GF i forsamlingshuset, lokaludvalget mødes tidligere.   

Punkt 5. Næste møde: Generalforsamlingen d. 29/3- 2022 og efterfølgende konstituerende møde. 

Punkt 6. Status på generationsbyggeriet, og arbejdsgrupper. FAB, kommunen er uafklaret. 

 

Energibesparelses møde fra kommunen, Claus sender datoforslag til kommunen. Mødet bliver 

d. 26/4- 2022 på skolen. Kommunen arrangerer.  

 

Skolen har et fornuftigt optag, der er over 110 elever.  

 

Der kigges på muligheder for forbedring af fortovet langs på Kaj Thanings Alle (op til 

efterskolen). 

 

Tømmerflådelaget har fået bevilliget penge fra kommunens pulje. 

 



Bevaringsværdigt landskab: Arbejdet med antennemast, der er bevilliget byggetilladelse og 

arbejdet er gået i gang. Byggetilladelsen er der klaget over til Planklagenævnet fra 

Naturfredningsforeningen. Vi afventer udviklingen.   

 

Der bør forespørges på hvad tankerne er med de grunde, som ikke kan bygges på. Rekreativt 

område, legeplads? Claus spørger Teknisk forvaltning. 

 

Delebil i Båring, Line er i kommunikation med kommunen og Byens bil omkring hvad der 

kræves for at få en delebil til Båring. 

 

 


