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Forum Lokalrådsmøde 

Tid Torsdag d. 8. marts 2016 kl. 19:00-21:30 

Sted Overmarksgården, Tommerup 

Deltagere Helle Boesen 

Knud Larsen 

Peter Lund 

Ashil Farokh 

Camilla Laugesen 

Lisbeth Wehner Rasmussen 

Mie Skov Sørensen 

Johnny Arentoft Svane 

 

Afbud Jakob Schjødt-Pedersen  
 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af beslutningsreferat 
         Godkendt af alle deltagere. 
 

2. Tre gode historier (og goddag til Camilla) 
Camilla er kommunikationsrådgiver, der er projektansat af Assens Kommune til at 
varetage blandt andet lokalrådenes ideer og forfatte små historier til den nye 
hjemmeside der går i luften til april. 
Der bliver kastet mange bolde i luften til Camilla, og alle bliver grebet og noteret. Vi 
bliver dog hurtigt enige om, at hovedbudskabet bør være bosættelse i områderne. 
Det foreslås at interviewe tilflyttere om hvorfor de har valgt netop Tommerupperne 
som bosætningssted.  
Desuden nævnes den store opbakning til Lokalrådet samt væksten i erhvervslivet.  
Derudover bør der også være fokus på alle aktiviteterne der foregår. Her nævnes 
det nye Højfynscenter, Fyrtårn Tommerup og mange andre aktiviteter der foregår 
herunder.  
Historierne skal ligge på “vores” del af hjemmesiden. Og skal være de positive 
historier. Historierne kan knyttes sammen med byambassadørene. 
Byambassadørerne får også en central plads på hjemmesiden.  

 

3. Færdiggørelse af strategi 
                   Indkomne kommentarer behandles stadig i forhold til det færdige produkt.  
                   Der finpudses det sidste, og tilrettes så den ligger klar til workshoppen.  
 

4. Gennemgang af Udviklingsplan Tommerup 
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Punktet er sløjfet da alle initiativer kan søsættes med det samme uden hindring af 
udviklingsplanerne.  

 

5. Forberedelse af workshop 
  Afholdes på Tommerup Skole d. 11/4 fra 19 til 21.30 

Johnny er oplægsholder ud fra dagsordenen.  
Workshoppen er åben for alle uden tilmelding, og borgerne inviteres til at deltage 
uanset om de har lysten til at deltage i workshops eller ej.  
Lokalrådets strategi præsenteres her, som Johnny og Ashil sammenfatter færdigt. 
 

Referencer til facetterne er som følger:  
 

Puls i byen  Peter 
Mobilitet  Camilla 

Tiltrækning  Lisbeth 

Stærke bånd  Knud 

Bæredygtighed Helle 

Samskabelse  Johnny og Ashil 
 

Der kan “søges” opstartsmidler i Lokalrådet, som maks. udgør 2.000 kr. for hele 
“pinden” . Helle sammenfatter retningslinjer for beløb.  
Eventuelle overskud i arrangementer under arbejdsgrupperne tilfalder lokalrådet til 
nye aktiviteter. Medmindre andet er aftalt.  

 

Opfølgningsplan og kommunikation. Hvordan kan arbejdsgrupperne kommunikere 
indbyrdes. Gode råd kan gives fra Lokalrådet.  
Johnny kontakter Assens Kommunen vedr. Forplejning. 

 

Jakob kan eventuelt sammenfatte en invitation/pressemeddelelse. 
(Sammen med Camilla Bjørn) Johnny kontakter Jakob.  
Mie sender ud til interessenter når pressemeddelelse/indkaldelse er færdig. I 
samarbejde med Jakob og Camilla Bjørn sendes ud til journalister og medier så de 
også inviteres.  

 

Lokalrådet mødes kl. 18.  
 

                   
6. Evt. 

Næste møde følges op på hjemmeside evt. dropbox/google drev.  
Der forespørges på, om alle dokumenter og deslige kan lægges i en “sky” (Dropbox, 
Google Drev eller lign.) så alle har en mulighed for at tilgå disse ting, så de ikke 
bliver væk i mailboksen.  
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Med venlig hilsen 

Mie Skov Sørensen 

Referent 


