
Referat lokalrådsmøde d. 13/12-16 
 
Tilstede: 
Helle Boesen 
Kristine Schou Bjerno 
Martin Winther-Gaasvig 
Ashil Farokh 
Jakob Schjødt-Pedersen 
Susanne Pedersen 
Lisbeth Wehner Rasmussen 
Karsten Pedersen 
Johnny Arentoft Svane 
Svend Aage Kristensen 
Helle Dalsgaard 
 
Referent: Lisbeth Wehner Rasmussen 
 
Dagsorden 

1. Referat fra lokalrådsmøde d. 12/10-2016 godkendt uden anmærkninger 
2. Valg af referent. Til aftenens møde er Lisbeth Wehner Rasmussen. Der tages beslutning 

om, at vi fremadrettet vælger referent til næste møde ved aftenens møde. 
3. Konstituering: Helle vælges til formand, men gør opmærksom på, at det i første omgang er 

for et år, da hun er på valg i 2017. Derudover foreslår hun, at formandsskiftet går på skift 
hver eller hver anden år. Der er enighed om, at det vigtigste er frivillighed. Johnny 
fortsætter som næstformand, og Martin bliver kasser. Jakob bliver sekretær. Jakob sørger 
for at give medier besked om konstitueringen. Helle sørger for at give kommunen besked. 

4. Organisering af arbejdsgrupper: der er behov for revurdering af organisering af 
arbejdsgrupper, da der mangler et link til arbejdsgrupperne, og en opsamling. Forslag om 
en ny workshop, så posen kan blive rystet. Forslag om at arbejdsgrupperne holder møde 
samme sted på samme dag, så der er mulighed for sparring. Forslag om at alle 
arbejdsgrupper får en konkret arbejdsopgave, som lokalrådet understøtter, samtidig med 
at der er åbenhed for at kunne kaste sig over nye projekter og fremlægge dem for 
lokalrådet. Lokalrådet er bevidst om at understøtte lokalsamfundets interesser og gribe 
deres ideer. Vigtigt med intern kommunikation mellem lokalråd og arbejdsgrupper. Forslag 
om en lukket FB gruppe mellem lokalråd og arbejdsgrupper.  
Vi bliver enige om at skære arbejdsgrupperne ned til 3 aktive grupper, som arbejder hen 
mod konkrete projekter. Det er: 

 Bæredygtighedsgruppen (Martin) 
o puls i byen – grønne byrum 
o klimasikring 
o Lys mellem byerne 

  Bosætningsgruppen (Kristine) 
o branding 
o Byambassadører 

 



 

  Samskabelse (Ashil) 
o savværksgrunden med høringssvar 
o projektfacilitering 
o knytte bånd mellem erhverv og foreninger mv. 
o Fondraising 

Til 1. Februar har lokalrådet udformet 5 konkrete forslag til underprojekter, som kan 
fremlægges for arbejdsgrupperne. 

5. Dialogmøde 2017: kommunen indbyder til et årligt møde med politikerne i Assens 
Kommune, hvor vi kan sætte dagsorden og tema rimelig frit. Vi foreslår d. 6. Eller d. 13. 
Marts. Helle sørger for at sende datoerne til Steen Søgaard. Forslag til punkter: 
infrastruktur i Assens Kommune, byforskønnelse.  Alle medlemmer af lokalrådet bedes 
tænke over punktet til næste lokalrådsmøde. 

6. Evt:  

 til næste møde arbejder vi med en miniforretningsorden. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe, som kommer med et udkast til næste møde. Udvalget består af 
Helle, Martin, Karsten og Jakob. 

 Forslag om et fælles arrangement eller et projekt, hvor lokalrådet sætter sit aftryk. 
Der er konkret forslag om at arbejde for en eller anden form for belysning mellem 
byerne.  

 Mødekalender for lokalrådsmøder: 16/1 2017 og 6/2 2017 kl. 19-21. På næste 
møde planlægges årshjul. 

 Referent til næste møde: Jakob 

 Jakob sørger for ar opdatere medlemmer i arbejdsgrupperne og få publiceret 
arbejdsgruppernes tovholder på hjemmesiden og FB 

 


