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Sted: Hos Karsten, i Skalbjerg. 
Dato: 16. jan. 2017 
Deltagere: Johnny, Susanne, Lisbeth, Martin, Karsten, Helle M.B., Kirstine og Jakob, 
Ikke til stede: Ashil, Johnny, Helle B, Svend Aage 
Referent: Jakob 
 
*)Type: OT: Orientering, B:Beslutning, OP:Opgave, G:Godkendt, Div:Diverse … 

Nr. Emne *) Bilag for dagsorden / Referattekst Ansvar Deadline % 

1 Godkendelse af dagsordenen. G Godkendt   100 

2 Eventuelt og evt. prioritering af punkter på dagsorden. B -   100 

3 Godkendelse af referat fra foregående møde G Se referat i mail fra Lisbeth den 13-12-2016   100 

 30-45 min: Inspiration & information om udebelysning 
/ lysmuligheder langs en cykelsti ved Morten Reimann, 
Tommerup 

Div Se referat af Mortens oplæg nederst på siden.   100 

4 Siden sidst fra formand (ultra kort). OT - Deltog i Nytårskur den 5. januar 
- Dialogmøde fastlagt den 6. marts med Assens Kommune kl. 19. OK 
- Steen Søgaard har efterspurgt familier, som er flyttet til Tommerupområdet. 

OK – han har fået eksempler. 
- Får høringssvar at se fra forældregruppen mht. skoledebatten og sendt 

stikort til Rico, som gruppen har efterspurgt.  – Materiale sent til Rico. 
- Informationsaften om puljemidler fra Friluftsrådet den 2. feb. 17-20, 

Overmarksgården. Helle, Lisbeth, Martin, deltager. Én mere kan deltage. 
- Bæredygtighedsgruppen har modtaget udkast til ”Tommerup – en 

blå/blågrøn by” til kommentering – vedhæftet til orientering.  
Kommentarer sendes retur til Katrine i Assens Kommune af Helle. 
 

- Udkast til Udviklingsplan modtaget fra Anders Dam. Udviklingsplanen læses, 
kommenteres og arbejdes videre med 6. februar. Ukendt deadling. 

Helle   

5 Status fra arbejdsgrupper (ultra kort) OT - Bosætning & Byambassadører: Sider på hjemmeside opdatert – eller ikke 
noget nyt.  

- Bæredygtighedsgr & Nord-Syd & evt. Puls i Byen: Har sendt ”Forbindelser – 
et godt sted at starte” til Assens Kommune. 

- Samskabelse & Fundraising: Ikke noget nyt. 

   

6a Går bestyrelsen videre med ”LysFORBINDELSE mellem 
Tommerupperne”? 

G Godkendt.  
Udvalg af bestyrelsesmedlemmer: Karsten, Jakob, Martin/Ashil.  
Forsøger at søge fondsmidler hos EnergiFyn 31. januar til fx rådgivning. 
Jakob: Kontakter Steen Søgaard om kontakter i Kommunen/Forsyningen.  
Lys på Sortebrovej er omtalt i Udviklingsplanen. 

Jakob   

6b Planlægning af næste bestyrelsesmøde / B Sted: Overmarksgården 6. marts 19-21:30   Susann   
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arbejdsgruppemøde den 6. februar kl. 19 – hvor alle 
arbejdsgrupper mødes. Ved sidste bestyrelsesmøde 
valgte/anbefaler bestyrelsen fokus på: 

Formål: Fællesmøde for arbejdsgrupperne. Udviklingsplan Tommerup(MWG), 
Lys mellem byerne(KP),Bosætning & Branding(KB) .  
Samskabelse er med i de andre grupper.  
Form: Intro Helle, gruppearbejde med tovholderintro, og opsamling. 
Forplejning: Susanne spørger sponsor.  
Annonceres på Facebook og hjemmeside. Konkrete projekter beskrives på 
hjemmeside. (Jakob) 
Tovholder sender mail ud til de nuværende gruppemedlemmer. Krististine laver 
udkast. 

e-
forplej
ning. 
 

6b1  Lys mm. mellem Tommerupperne B - Karsten Pedersen leder gruppe    

6b2  Udviklingsplaner for Tommerup (”FORBINDELSER 
er et godt sted at starte” som er input fra 
Bæredygtighedsgruppen til Anders og Katrine) 

B - Martin ledre gruppe    

6b3  By forskønnelse B Ingen kommentarer    

6b4  Infrastruktur – bus- og togdrift B Ingen kommentarer    

6b5  Synlighed af lokalråd via lokale event - evt. i 
forbindelse med landdækkende arrangementer. 

 

B UDSÆTTES 
Eksempelvis – input fra Helle: 

 Affaldsindsamling den 2. april 2017:http://www.affaldsindsamlingen.dk/ 

 Naturens Dag den 10. sep.: http://www.naturensdag.dk/bliv-arrangor/ 
Være med ved juletræstænding.  
Vi tager disse elementer med ved næste møde. 

   

6c Behandlling af ”Udviklingsplanen, 1. delafv. af 15. 
januar 2017”  

B Se mail af 15. januar fra Anders.  
Behandles på mødet, den 6. februar, og de øvrige møder. Det er en meget lang 
rapport, som vi ikke har kunnet nå at læse. 

   

6d Fundraising – LysFORBINDELSE mellem 
Tommerupppern? 

 Aktuelle - måske: 
31/1:https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/energi-fyns-udviklingsfond 
1/4:https://www.assens.dk/vaer-aktiv/stoette-til-
projekter/lokalsamfundspuljen/ 

 31. 
januar 

0 

6e Forslag til forretningsorden fra ad hoc gruppen  O Se vedhæftede udkast – udsættes. Helle   

6f Beslutte Årshjul 2017 ud fra forslag  B 2017: 16. januar, 6. feb. (møde for alle arb.gr), 6. marts (dialogmøde med Assens 
Kommune). 19. april(Susanne). 1. juni. 21. august, 10. oktober, 7. november 
generalforsamling. 

  100 

6g Tommerup Markedsplads – input fra Karsten mail af 
15. januar. 

O/B Den kommunalt ejede markedsplads i Ellehaven skal muligvis overgå til andre 
formål. Der er lavet en anseeligt frivilligt arbejde med installationer.  
Vi prøver at arbejde på et projekt der kan afløse pladsen som cirkus og 
markedsplads. Det tages op senere.  

   

7 Status økonomi O Ingen bemærkninger.     

8 Eventuelt  Ingen emner    

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
http://www.naturensdag.dk/bliv-arrangor/
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/energi-fyns-udviklingsfond
https://www.assens.dk/vaer-aktiv/stoette-til-projekter/lokalsamfundspuljen/
https://www.assens.dk/vaer-aktiv/stoette-til-projekter/lokalsamfundspuljen/
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9 Evt. punkter til dagsorden for næste møde. B Udviklingsplan, møde med politikere, evt. tilmelding affaldsindsamling. Helle   

10 Referent og dato til næste møde fastsættes B Ingen ref valgt. Næste møde er 6. februar med arbejdsgrupper.    

       

 

Morten Reimann, arbejder med offentlig belysning i et stort selskab. Han fortalte bla: 

Elselskaberne er de største spillere i off. belysning. EnergiFyn drifter off. belysning for Assens Kommune. Nyt udbud på vej i marts måned.  

Hvorfor lys? Tryghed, sikkerhed, orientering, dekoration/identitet. Aktivitetsforlængende – vi kan være længere tid udendørs. 

Regler (kryds), normer, vejledninger (Vejdirektoratet ha lavet vejledninger). Man belyser generelt ikke i åbent land. Enkelt eller dobbeltrettet cykelsti? Der er lys på stien til Brylle 

fordi det er en dobbeltrettet cykelsti, og dermed fare for kollision.  

Vær opmærksom på kvaliteten af amarturer og lyset– det skal kunne holde til meget og i lang tid. Lyskvalitet er bla. at lyset rammer rigtigt. 2½ lux på vejen.   

Lamperne skal også være sikrede mod lynnedslag (transientbeskyttelse) men det er ikke så dyrt. 

Nogle lamper/installationer kan holde 100.000 timer, svarende til belysning 25 år. 

Jo lavere master – jo mere hærværk.  

Moderne LED er meget energibesparende, og derfor bliver der skiftet mange lamper. 

Én lampe(med mast) koster ofte ca. 10.000 kr. monteret- alt afhængig af størrelse på den samlede installation. Dertil kommer kabelføring. 

Til overvejelse: Kan man være eksperimenterende i åbent land? Man skal tænke over det samlede udseende på forløbet. 

 


