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Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85

1. Valg af dirigent og referent
a. Bestyrelsen foreslår Jakob Schjødt-Pedersen som dirigent. Generalforsamlingen
godkender dette
b. Bestyrelsen foreslår Mie Skov Sørensen som referent. Generalforsamlingen
godkender dette.
Dirigenten fastslår at der er indkaldt rettidigt til Generalforsamlingen ifølge
vedtægterne og der er ikke indkommet forslag til ændringer af vedtægterne.
2. Formandens beretning
a. Det første år er gået i Tommeruppernes Lokalråd. Det har været et stiftelsesår, hvor
man har skulle finde sine egne ben at stå på. Tommeruppernes Lokalråd er
opstartet fra bunden, hvor andre lokalråd har haft nogen at støtte sig til.
Det har været vigtigt for bestyrelsen at lægge en strategi for, hvad Lokalrådet skal
bruges til, og det gik de første måneder med at udarbejde.
Møderne har været afholdt rundt omkring i området, for at vise fanen, og for at se
hvad området har at byde på. Der har været afholdt møder på Tommerup
Efterskole, TallerupSkolen, Højfynscentret, Tommerup Skole, Tommerup
Erhvervspark, Overmarksgården, m.v.
b. Tommerupperne er et attraktivt og naturskønt område, og har et godt foreningsliv.
Der er dog stadig ting der kan forbedres.
Lokalrådet har fundet styrker og svagheder ved Tommerupperne, og fundet 6
strategier / facetter som der kunne tages fat på. Derud fra har man oprettet
arbejdsgrupper og søsatte projekterne på en workshop i april, hvor også strategien
for Lokalrådet blev præsenteret.
c. Søsætning af arbejdsgrupper:
i. Videreføre det gode forarbejde inden Lokalrådet blev stiftet.
Workshop afholdt med brainstorm i oktober 2015
ii. Samskabelse
1. Ledes af Lokalrådet selv.
2. Oprette god kontakt til kommunen.
3. deltage i dialogmøder, workshops og borgermøder
4. Har lavet høringssvar på planstrategien 2015 og udstykningen af
Savværksgrunden i Nord.
iii. Tiltrækning af nye tilflyttere
1. Promovere Tommerupperne
2. Egen Facebook side oprettet og bruges.
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3. Egen hjemmeside oprettet og bruges.
4. By-ambassadørkorps som henvender sig til tilflyttere og byder
velkommen.
5. Dugfrisk folder som kan uddeles til omliggende kommuner om hvad
Tommerupperne kan tilbyde.
iv. Puls i byen; Gruppen har ligget stille og haft lidt problemer med at komme i
gang. Denne gruppe skal genstartes, da den har mange gode facetter.
1. De har arbejdet med byforskønnelse
2. Allé mellem byerne og lys ad Sortebrovej til cykellisterne.
3. Offentlige rum, som indbyder til fællesaktiviteter.
v. Bæredygtighed:
1. Arbejder med klima og miljø og er i tæt samarbejde med
projektgruppen omkring planlægningen af Tommerup Vest.
2. Har ansøgt om dele el-cykler for at knytte stationerne sammen i de
to byer – afslag primo november 2016
3. Arbejder med at få knyttet byerne sammen på en naturskøn og
bæredygtig måde. Dette kan være sti langs den gamle bane,
stisystem nord for Overmarksgården og tilknytte vand-områderne i
Tommerup Syd med stisystemer.
4. Man har i det hele taget en unik bysammensætning med et stort
naturskønt område byerne i mellem, som kan udnyttes bedre.
5. Nord/Syd gruppen kom hurtigt ind under bæredygtighedsgruppen,
da de havde samme ønsker.
Fremtiden for Lokalrådet ligger i mere dialog med erhvervslivet i området
Begynde fundraising til projekter
Fortsætte det gode samarbejde med projektgruppen ved Assens Kommune.

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
a. Indtægt på 15.000 kr. fra Assens Kommune. Heraf er der forbrugt 681 kr. i det
forgangne år. Herunder stiftelsesomkostninger til hjemmesiden og til dennes drift
ved udbyder.
b. Det oplyses fra salen, at Assens Kommune budgetter med samme beløb
fremadrettet til Lokalrådet.
c. Overskud på 14.319 kr.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
a. Der er ikke lagt et egentligt budget for næste regnskabsår, da man ikke har nogen
egentlige udgifter.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være hos formanden senest 15. november.
Ingen indkomne forslag.
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6. 6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere)
4 nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges i lige år.
Afgået medlemmer:
Knud Larsen
Mie Skov Sørensen
Camilla Laugesen
Peter Lund
Opstillere

Kristine Schou Bjerno (Syd)
Susanne Pedersen (Nord)
Karsten Petersen (Syd)
Martin Winther-Gaasvig (Nord)

Ønsker opstilling som suppleant
Helle Dalsgaard (Nord)
Svend Aage Kristensen (Syd)
Alle opstillere er valgt.

7. Valg af revisorer
a. Generalforsamlingen har genvalgt revisorerne.
8. Eventuelt.
a. Bestyrelsen opfordrer Generalforsamlingen til at deltage i arbejdsgrupperne.
b. Søren Steen Andersen oplyser at ifølge en undersøgelse Region Syddanmark har
gennemført ligger Tommerupperne godt til i forhold til økonomisk velstand,
tilflytning osv.

