
REFERAT LOKALRÅDSMØDE 21. august 2017 
Tommeruppernes Lokalråd 
 
Deltagere: Helle, Sv. Aage, Susanne, Ashil, Jakob, Lisbeth. 
Afbud: Karsten, Martin. 
 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden.  

- Fokus på punkt 6 og underpunkter. 
2) Referent og evt. til dagsorden 

- Jakob melder sig som referent.  
3) Godkendelse af referat fra den 1. juni 2017 

-  Ingen kommentarer. 
4) Siden sidst – ferie ☺ - se under punkt 6. 

- Helle og Martin var til evalueringsmøde med Steen Søgaard, Assens Kommune om processen 
om opstarten af Byudviklingsplanen.  

- Martin, Ashil og Jakob til møde om Savværksgrunden. 
5) Status arbejdsgrupper 

 
Stier (se vedhæftede mail ”SV:Kulturprojekt og næste lokalrådsmøde den 21.” fra Martin)   
- Et nyt forslag til sti fra Overmarksgården langs Høgsholtskoven. Svar kan komme fra skovns 
ejer efter 25. august. 
 
Lys ml. Tommerupperne.  
– Ikke noget nyt. Ashil mangler oplysninger (og tid!) før han kan komme videre med 
projektbeskrivelsen. Helle tager fat i Karsten og de skriver videre på projektbeskrivelsen. 
 
3xB:   
Byambassadør - ”Se mail ”RE: Kulturprojekt og næste lokalrådsmøde den 21.”  fra Susanne.  

- Kathrine og Susanne har besøgt flere virksomheder. 19-21 virksomheder giver en lille gave.  
Nye borgere vil få et hæfte med rabatkuponer og et velkomstbrev fra lokalrådet. 
 
Bosætning: 

- Savværksgrunden er i proces. (se lokalrådets hjemmeside).  
Overmarken er vedtaget.  
Nu kommer der måske noget på Tallerupgård. 
 
Branding: 

- Vi vil få fremstillet materialer som vi kan tage med på bla. Naturens Dag fx et flag.  
Få fat i grafiker til at udvikle et logo og et slogan. Helle spørger datter om udkast – vi sender 
videre til en grafiker der finpudser og tilretter til forskellige formater.  
Logoet skal bruges til digitalt, banner, roll-up, flag. Jakob finder grafiker.  

• Andre? -- 
 

6) Diverse punkter til behandling: 
6.1. Kulturprojekt i Glamsbjerg 
Ud fra vedhæftede mail ”Henvendelse på opfordring af Assens Kommune ved Katrine West”: 



- Skal kontakte deltagere. Vi inviterer personligt og via Facebook. Max. 20 deltagere.  
 
6.2. Naturens dag på Overmarksgården søndag den 10. sep. Og 9. sept. på Himmelrummet. 
http://tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/26476   
Vi laver en bemandet bod, både den 9. og 10. september. 
Lørdag: Lisbeth tager materialer med i Himmelrummet – Martin? Karsten måske på Tommerup 
Skole. 
Søndag: Susanne, Jakob og Helle på Overmarksgården. Helle spørger Anders Dam om materialer 
der blev brugt på arrangementet på Kirkebjerg. 
 
 
Her må I gerne tænke over hvilke aktiviteter vi kan indgå med – evt. med udgangspunkt i følgende 
som var foreløbig input til kommunen: 
•           Fokus på muligheder under menupunkter ”ALT om Tommerup” på vores webside http://tommerupperne.dk/alt-
om-tommerup bla. med: 
o           Bo i Tommerup 
o           Foreninger i Tommerup 
o           Erhverv 
o           Kalender 
o           Nyheder 
o           Historie 
 
•           Flere ”Like” på Facebooksiden ”Tommeruppernes Lokalråd” 
 
•           Aktiviteter vi har taget fat på:  
o           Byambassadør 
o           Stiprojekter 
o           Input til diverse udviklingsplaner i Tommerupperne 
 
•           Forskellige muligheder for at være Aktiv i Lokalrådet Tommerupperne: 
o           Bestyrelsesmedlem 
o           Aktiv i en arbejdsgruppe 
o           Aktiv i et projekt 
o           Byambassadør 
o           Ad hoc aktiv – meldt sig til at stå som kontaktperson mht. ekstra hjælp eksempelvis til arrangementer eksempel 
mht. bage en kage, stille stole op, pjeceomdeling osv. – max. ca. 1 gang hvert halve år. 
 
Alle aktiviteter og tiltag har rod i ”Foreningens vedtægter”, ”Tommeruppernes strategi”, ”Forbindelser – er et godt sted at 
starte” og ”Fremtidens Tommerup – en bæredygtig by i udvikling”. 

 
 
6.3. Bæredygtighed 
Helle og Martin har før sommerferien været til møde på Rådhuset med Anders Dam mht. indføjelse 
af bæredygtighed i planen for ”Fremtiden Tommerup – en bæredygtig by i udvikling” – opfølgning. 

 
 
6.4 Hvem deltager? – se mails mht. kommunikationskursus, borgermøde om budget og Temadag 
om lokalråd i Assens Kommune. 
- Helle deltager i kommunikationskursus 30. september.  
- Budgetmøde 7. september: Ashil,  
- Åbent hus i Fyrtårn Tommerup:  
- Temadag 4. november:  
- Næste lokalrådsmøde 10. oktober 
- Generalforsamling: 7. november. 

http://tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/26476
http://tommerupperne.dk/alt-om-tommerup
http://tommerupperne.dk/alt-om-tommerup


 
6.5  Evt mht. diverse ”Udviklingsplaner for Tommerupperne” – diverse 
- Trafikforbindelser kan være et emne.  
 
6.6  Evt. 
Vi bevilger penge til branding mht. logo og skilte, og Facebookannoncering. Max 5000 kr.  
 
 

7) Status Økonomi – afbud fra Martin 
8) Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

Økonomi-regnskab,  
Ændringer til strategien,  
Ændringer til vedtægter,  
Hvem stiller op til næste Lokalråd? 

 
9) Referent til næste bestyrelsesmøde 

- Referent ikke vedtaget. 
 


