
Referat af møde i Baaring Banke Lokaludvalg 
Dato: Tirsdag d. 17. maj 2022 
Tid: Kl. 19.00 - 21.00 
Sted: Båring skole 

 
Fraværende: Peter og Line 

 
- Konstituering udskudt grundet manglende deltagelse af to medlemmer. 

o Konstitueret formand indvilger i at fortsætte 
o Sekretær skal afklares. 

 
 

- Dialogmøde i Føns, man præsenterede på mødet Føns udviklingsplan. 
o Mange deltagere  
o Fjernvarmeplan blev fremlagt 
o Kommunens håndtering af bosætning af Ukrainere blev forklaret. 

 
- Fjernvarmemøde i Båring 

o Fjernvarmen gav et fremragende oplæg om udrulningen  
o Meget inde i stoffet og fjernede mange bekymringerne. 
o Man regner med at man påbegynder i 2024 
o Stort fremmøde. 

 
- Molemøde  

o Godt møde  
o Kommunen havde en færdig plan med til mødet, som man kunne tage udgangspunkt i.  
o Man undersøger muligheden for en handicapvenlig badebro som vil være 80 meter lang, og 

hertil søge fondsmidler, ud over de midler der var kommet fra Nordeafonden kommunen 
vil forestå dette arbejde. 

o Der skal gennemføres en høring for broen. 
o Man vil lave snorklemulighed. 
o Kommunen vil også have at kommunale institutioner skal kunne bruge den 
o Muligheden for sauna blev drøftet på lokaludvalgsmødet. 
o Historisk kan man sige at det var en bro som blev etableret i 1800-tallet 
o  

 
- Banestien 

o Man vil fra kommunens side gerne holde et møde i Båring. 
o Man vil have kultur, bæredygtighed, klima, udeundervisning og miljø skal være med i 

projektet 
o Projektet skal på budgettet i sep. 
o Møde med kommunen d. 14. Jun. Kl. 19 

 
 

- Byggegrunde 
o Vi har stadig ikke modtaget noget svar, fra udvalgsformanden 
o Kommunen er kontaktet flere gange, uden svar. 
o Der går rygter på FAB byggeriet er skrottet, hvilket er ubekræftet. 



o Vi fortsætter med at kræve trafiksikkerhed tænkt ind i planer for nyt boligområde. 
 
 

- Udviklingsplanen 
o Møde d. 31. 5. Med kommunen og lokale interessenter. 

 
 

- Majmarked 
o Man vil meget gerne have flere lokale der vil deltage på Majmarked 
o Byvejen spærres ved “torvet”  
o Efterskolen deltager med musik 
o Lokaludvalget deltager ved formanden 

 
 

- Båring Nyt 
o Brugsen inviterer til dialog om informationsskærme. 

 
- Evt.  

o Referatet af generalforsamlingen kan godkendes 
o Antennemast er nu kommet op i sommerlandet 
o Næste møde 21/6.  
o Christine har givet midler til pc’er til lokalarkivet 


