Mødereferat 20. januar 2016

Forum
Tid
Sted
Deltagere

Tommeruppernes
Lokalråd

Lokalrådsmøde
Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 19:00-21:45
Tallerupskolen, Lilleskovvej 3, 5690 Tommerup St. lok. 33
Helle Boesen (kasserer)
Knud Larsen
Peter Lund (næstformand)
Ashil Farokh
Jakob Schjødt-Pedersen
Camilla Laugesen
Lisbeth Wehner Rasmussen
Johnny Arentoft Svane (formand)
Afbud: Mie Skov Sørensen (fast referent)

Referat
1. Godkendelse af beslutningsreferat
Referat fra konstituerende møde foreligger ikke endnu. Konstitueringen er dog offentliggjort i avis
og andre medier. På det konstituerende møde blev det besluttet at oprette bankkonto,
hjemmeside og Facebookside.
2. Valg af referent til udfærdigelse af beslutningsreferat
Jakob blev valgt da Mie som fast referent har meldt afbud til aftenens møde.
3. Strategi for Lokalrådet v. Ashil Farokh
Grundig gennemgang af hvad vision, strategi og deraf handlinger vil sige.
Vi drøftede hvilke styrker, svagheder, trusler og muligheder Tommerupperne har.
Vi har mange styrker!
Strategiske hovedpunkter (uprioriteret):
 Tommerupperne skal bindes sammen
 Der skal arbejdes med øget mobilitet, offentlig og privat trafik.
 Fastholdelse af borgere og tiltrækning af nye
 Synlighed – branding af by, erhverv, foreninger, gode historier.
 Skabe en moderne by i et naturskønt lokalsamfund.
 Samarbejde med kommunen
Ashil noterede og sammenfatter strategiens hovedpunkter og sorterer underpunkterne med
Johnny til næste møde (25/2).
4. Prioritering af arbejdsgrupper
Under det forberedende arbejde med at danne lokalrådet blev der foreslået nogle arbejdsgrupper,
og en del lokale har skrevet sig på.
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Arbejdsgrupperne prioriteres efter at ovenstående strategiplaner er blevet godkendt.
Nogle grupper arbejder allerede fx By-ambassadørerne der byder ny borgere velkommen. (Helle)
5. Energi Fyns Millionpulje - nedsættelse af arbejdsgruppe
Vi kan desværre ikke nå at udarbejde en ordentlig projektbeskrivelse med evt.
samarbejdspartnere og skrive en god ansøgning inden tidsfristen.
Et oplagt projekt kunne være lysmaster mellem de to Tommerupper.
6. Høringssvar til Planstrategi 2015
Helle, Johnny, Ashil og Jakob deltager på mødet med kommunen 21. januar 2016 om planstrategi.
Her nedsættes udvalg der sender høringssvar på vegne af Tommeruppernes Lokalråd.
Vi vil have fokus på Tommeruppernes sammenhæng (én by), trafik og miljø, byforskønnelse, og
også mere frivillighed og bløde værdier. Det blev især fremhævet at bæredygtighed og økologi
ikke er indsatsområder i vores del af kommunen. Det vil vi gerne ændre på.
Vi ser gerne en mere ambitiøs målsætning, og flere byggegrunde i Tommerupperne.
7. Facebook og hjemmeside
Ikke drøftet grundigt. Facebookside er etableret og en provisorisk hjemmeside.
Vi venter på en plads på ny hjemmeside hos Assens Kommune.
8. Evt.
Bankonto:
Peter Lund har været i kontakt med Totalbanken ang. foreningskonto.
Vi skal have et CVR nummer som alm. forening. Dét arbejder han videre med. Formand,
næstformand og kassere skal have adgang til kontoen. Vi skal levere referat til banken og til
kommunen for at kunne få udbetalt støtte.
Fotografering.
Der tages et billede af lokalrådet når det er samlet næste gang.

Næste møde:
25. februar 2016 kl. 19:00 – 21:30.
Johnny spørger om vi må besøge Erhvervsparken.
Vi vil gerne holde møder forskellige steder i området, så vi kan få kontakt til mange og lære noget
om lokalsamfundet.
Vi vil gerne planlægge de næste mødedatoer.

Mvh.
Jakob Schjødt-Pedersen
Referent

