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Forum Lokalrådsmøde 
Tid Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 19:00-21:30 
Sted Højfyns Friluftscenter, Mølledamsvej 4 
Deltagere Helle Boesen 

Knud Larsen 
Ashil Farokh 
Jakob Schjødt-Pedersen 
Lisbeth Wehner Rasmussen 
Johnny Arentoft Svane 
 
Afbud fra Camilla, Mie og Peter 
Referent: Lisbeth 

 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af beslutningsreferat 
a. Referat godkendt uden anmærkninger 

2. Opfølgning på projekt- og udmøntningsdokumenter 
a. Dokumenter ligger tilgængelige i dropbox 
b. Vi bliver enige om, at alle medtager computer eller device til næste møde, så vi får 

en fælles introduktion 
3. Dialogmøde m. Assens Kommune om budget 2017 (vedhæftet i mødeindkaldelse) 

a. Opfordring til at deltage. Jakob,  Lisbeth og Ashil tilkendegiver, at de er forhindret. 
Helle undersøger om hun kan, Johnny regner med at deltage. Man tilmelder sig 
individuelt. 

4. Fest- og temadag for aktive medborgere i Fyrtårn Tommerup d. 9. oktober 2016 
(vedhæftet i mødeindkaldelse) 

a. Johnny, Jakob, Ashil, Knud og Lisbeth deltager. Helle deltager i andet regi 
5. Offentlig høring: rammelokalplan 3.1-9 og kommuneplantillæg nr. 20 som handler om 

anvendelse af området ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. 
a. Vi bliver som lokalråd inviteret til et interessentforum omhandlende lokalplanerne 
b. Vi nedsætter en hørringssvararbejdsgruppe, som består af Ashil og Johnny 

6. Bland dig-prisen. 
a. Vi blev orienteret om Bland dig prisen ved Johnny 

7. Samskabelse-facetten 
a. Er stadig under udarbejdelse 

8. Bordet rundt v. Arbejdsgruppereferencer 
a. Helle: grøn bæredygtighed:  1 nyt medlem til bæredygtighedsgruppen. Ansøgning 

til cykler er sendt ind, og der kommer svar først i september. Har arbejdet med at 
komme med ideer til udviklingsplanerne fra kommunen (Tommerup Vest, 
klimasikring, bæredygtighed).  
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b. Byfornyelsesgruppen: Peter er ikke til stede, men Johnny referer til, at kommunen 
afventer udmelding fra gruppen/lokalrådet. Debat omkring, hvad gruppen oplever, 
og hvilke forventninger, der ligger fra hhv. Kommune og arbejdsgrupper. Der 
foreslås en koordinerende indsats, og samskabelsesgruppen træder til som 
koordinerende funktion i forhold til dialog med kommunen. 

c. Jakob: tiltrækning af tilflyttere: Der er arbejdet med hjemmesiden, og lagt en masse 
information på hjemmesiden. Der er en kalender, men en del udfordringer med at 
få det til at fungere.  Folderen er næsten ved at være klar. Går efter, at folderen er 
klar til d. 11. September til Naturens Dag. 

9. Flytning af Lokalrådets adresse 
a. Johnny er flyttet, derfor skal lokalrådets adresse flyttes. Johnny sørger for dette. 

10. Evt. 
a. Forslag om at lave en foreningsworkshop for aktive foreninger i hele Tommerup-

området. Debat om, hvilket formål det skal have. Alle har behov for fondraising, 
pressedækning, fastholdelse i foreningslivet, hvordan får vi nye 
bestyrelsesmedlemmer, hvad kan I tilbyde Tommerup-området, hvordan kan I få 
merværdi ud af hinanden? Klyngearrangementer, inspireret af Odense-
model(Ashil). Kan evt tages op på et kommende lokalrådsmøde. 

b. FDF har haft en forespørgsel om, hvorvidt lokalrådet kunne være behjælpelige med 
arrangementet. Jakob poster arrangementet på hjemmesiden og FB-siden 

c. Hvordan når vi ud til flere mennesker? Forslag om at poste på 5690 Tommerups FB 
side. Marker tydeligt ”lokalråd” i nyheden. 

 
 
 


