Referat

Forum
Tid
Sted
Deltagere

Tommeruppernes
Lokalråd
Lokalrådsmøde
Onsdag d. 8. juni 2016 kl. 19:00-22:10
Tommerup Efterskole
Johnny Arentoft Svane (mødeleder)
Knud Larsen
Ashil Farokh
Jakob Schjødt-Pedersen (referent)
Helle Boesen
Lisbeth Wehner Rasmussen
Peter Lund
Afbud:
Camilla Laugesen
Mie Skov Sørensen

Dagsorden og referat
1. Godkendelse af beslutningsreferat.
- referatet godkendes ved næste møde.
2. Udkast til projekt- og udmøntningsdokumenter
- Ashil fremlagde to dokumenter. Projektdokumentet skal bruges til at styre processerne i
Arbejdsgrupperne ved at fungere som checkliste.
Udmøntningsdokumentet skal være Lokalrådets dynamiske checkliste der skal opdateres
når der sker noget nyt i Arbejdsgrupperne.
Dokumenterne lægges i Dropbox.
3. Opfølgning på Fremtidens Tommerup (workshop d. 7. juni)
- Lokalrådets strategi passer godt med borgernes ønsker der er fremsat på
Borgertopmødet 21. maj og workshoppen 7. juni for foreninger og institutioner. Fx
Bæredygtighed og samarbejde mellem byerne.
4. Samarbejde og trivsel i bestyrelsen.
- Samtale om samarbejde. Medlemmerne af bestyrelsen er generelt glade for at sidde i
Lokalrådet. Ønske om mere detaljeret dagsorden.
5. Mailstruktur.
- Helle fremlagde et forslag om en helt flad struktur i mailsystemet. Det blev aftalt at Helle
og Johnny mødes for at finde et fælles forslag, som fremlægges ved augustmødet.
6. Samskabelse-facetten
- Ashil og Johnny vil tage initiativ til at møde erhvervsliv og andre, for at få gang i
Samskabelse – altså samarbejdet mellem byerne og mellem de forskellige foreninger.
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7. Fundraising.
- Bæredygtighedsgruppen er klar til at begynde Fundraising.
Det skal dog klarlægges om evt. indsamlede eller indtjente midler skal samles i Lokalrådet
eller i de enkelte Arbejdsgrupper.
Vi venter og ser på de enkelte projekter og forholder os individuelt til hvert enkelt projekts
økonomi, og hvordan den skal konteres.
8. Bordet rundt v. arbejdsgruppereferencer
- Bæredygtighedsgruppen arbejder godt og har gode ideer og projekter på bedding. Der er
lagt mange dokumenter i Dropbox. (se punkt 7)
- Branding (Tiltrækning af tilflyttere): Der er sat gang i arbejdet med en Tommerup-folder,
og der er nu oprettet en kalender på hjemmesiden. Der er dog ikke nogen der har ansøgt
om adgang til at skrive i den endnu.
- Puls i byen: Der er stort fokus på en Allé mellem byerne. Der er rigtigt mange gode ideer i
gruppen, og de vil få gavn af Projektstyringsdokumentet (se punkt 2)
9. Evt.
- Møderække: 23. august, 14. september (hvis behov), 12. oktober, og generalforsamling
22. november 2016.

