
Referat 2017-04-06 Tommeruppernes Lokalråd 
 
Mødet den 6. april 2017 på biblioteket kl. 19 er et ekstra, som er skubbet ind og først og fremmest med 
følgende punkter: 
 
Efter dialogmøde blev det aftalt at indskyde et ekstra bestyrelsesmøde på max. 2 timer med følgende 
punkter: 
1) Evaluering af dialogmøde - og hvilken læring tager vi med videre  
2) Evaluering af vores håndtering af skolestruktursagen og hvilken læring tager vi med videre 
3) Mere synligt lokalråd - hvor og hvordan 
 
Vedhæftet lidt baggrundsmateriale til punkterne. 
 
/Helle 
E-mail: formand@tommerupperne.dk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Punkt 1:  
Dialogmøde med kommunalpolitikerne:  
Spændende og lærerigt og erfaringer vi kan tage med til næste gang. 
 
Lokalrådet skal bare sende store og små ønsker til kommunen. Evt. via Steen Søgaard. Det behøver ikke 
være færdige løsninger og store projektbeskrivelser. 
Vi regner med at politikerne fik noget med hjem, og de lyttede til hvad det er vi gerne vil have fokus på. 
 
Punkt 2: 
Skolestruktur. 
Lang diskussion om vores måde at være aktive i skolestrukturdebatten.  
 
Vi foreslår at arbejde hen imod en vedtægtsændring, hvor der skal være 2/3 flertal i Lokalrådet når der skal 
træffes beslutninger. Nærmere detaljer skal afklares. 
Når vi mødes i Lokalrådet skal det opfattes som et formelt lokalrådsmøde. 
 
 
Punkt 3:  
Mere synligt lokalråd - hvor og hvordan 
Vi vil gerne have et markedsføringsmateriale som fx rolls-up. Tages op på næste møde. 
Kræmmermarked 14. april. Vi har desværre ikke mulighed for at deltage i Kræmmermarked – selvom vi 
synes det er en rigtig god ide – men der er ingen der har tid. 
Event på Bystævnepladsen 7. maj: Karsten, Lisbeth, Susanne (eftermiddag), Helle (et par timer) gerne flere. 
Folder skal sendes mere ud. Til fx ejendomsmæglere og på en boligmesse.  
LinkedIn  
Facebook  
 
Evt. Kristine Bjerno er udtrådt af Lokalrådet. Sv. Aage Kristensen tiltræder som suppleant.  
 
Næste møde: 19. april 2017 på Cafe Gårdhaven. 

Referent/Jakob Schjødt 
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