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Referat
1. Godkendelse af beslutningsreferat
Ingen kommentarer til beslutningsreferat. Referatet underskrives af de
tilstedeværende.
2. Valg af referent til udfærdigelse af beslutningsreferat
Mie Skov Sørensen er fast referent.
3. Strategi - fortsat v. Ashil
Så godt som færdigt. Der mangler det sidste finish så det kan gå i trykken og
udgives til interesserede parter og samarbejdspartnere. Alle tidligere
frembragte initiativer vil fremgå af vor strategi/handleplaner. Der arbejdes
videre med det sidste. Vi får, inden længe, adgang til en
kommunikationsmedarbejder fra kommunen, som kan hjælpe med den
nødvendige kommentering og sprogfaglige side. Dokumentet sendes ud til
lokalrådet til videre kommentering inden næste møde. Kommentarer samles
af formanden.
4. Prioritering af arbejdsgrupper
Der meldes ud til interessenter, hvor vi står og hvad vores tanker er
fremadrettet. Der indkaldes til arbejdsmøde hvor der kan nedsættes konkrete
arbejdsgrupper under de forskellige facetter.
Samtidig koordineres internt i lokalråd et, hvem der står som tovholder.
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På næste møde nedsættes udkast til arbejdsgrupper, hvor
arbejdsmødedatoen datoen vil være d. 11/4. Eventuelt på Tommerup skole.
Sted endnu ikke sikkert.

5. Orientering om møde med Assens Kommune v. Lisbeth og Johnny
Orientering om ny hjemmeside fra Kommunen. Ideen er, at den gamle
hjemmeside er rettet mod driften i kommunen, hvor den nye hjemmeside også
tænkt som en promovering af kommunen og alle dens faciliteter. Her lægges
link til lokalråd, foreninger samt mangfoldigheden i tilbud i kommunen. Det vil
være kommunen der står for den daglige drift og uploads. Kommunens
hjemmeside vil være begrænset i indhold. Kommunen har i det hele taget
mange nye og spændene tiltag i gang som er aktuelt for lokalrådet.
6. Facebook og hjemmeside - retningslinjer for hvordan vi melder ud, upload af
referater, høringssvar mm.
Trods kommunens aktuelle planer om ny hjemmeside, hvor der også er plads
til lokalrådet, skal der oprettes en hjemmeside, hvor der er plads til al det
indhold Lokalrådet ønsker på en hjemmeside.
Hjemmeside skal igangsættes inden for meget nær fremtid. Noget indhold vil
stemme overens med kommunens indhold, mens andet vil være mere
dybdegående.
Hjemmesiden skal tænkes som en side, hvor man kan finde al information om
Tommerupperne, hvis man påtænker at vær en del af dette samfund
Lisbeth vil gerne være med på indholdet af hjemmesiden.
Facebook skal være mere aktivt, opslag skal holdes på et niveau som ikke
overbebyrder, men som samtidig ikke kommer til at virke som en sovepude.
Der snakkes om flere administratorer på Lokalrådets facebookside.
7. Lokalrådets forretningsorden v. Johnny
Udsat på grund af sygdom
8. Fotografering - hvis alle er til stede
Udsat på grund af afbud
9. Planlægning af møder - evt. årshjul
Årshjul udsat til Lokalrådet kender de endelige planer fra Kommunen.
De næste møder er:
8/3-2016
11/4-2016 vil være et arbejdsmøde med
interesserede.
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19/5-2016
8/6-2016
23/8-2016

10. Konto v. Peter
Udsat på grund af afbud
11. Evt.
Høringssvar til Planstrategien 2015 blev afsendt rettidigt fra Lokalrådet.
På borgermødet omkring samme, var Lokalrådet repræsenteret af 4
medlemmer.
Fremadrettet vil der, på mødeindkaldelserne, fremgå en forplejningsansvarlig.

Med venlig hilsen
Mie Skov Sørensen
Referent

