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Referat af bestyrelsesmøde den 10. okt. kl. 19-21 i Fyrtårn Tommerup 
 
Deltagere: Jakob (ordstyrer),  Martin, Svend Åge, Helle (referent), Susanne, Karsten, Ashil. 
Fraværende: Johnny (afbud) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ja 
 

2. Referent og evt. til dagsorden  
OK 

 
3. Godkendelse af referat fra 2017-08-21 – se vedhæftede referat. 

Ja 
 

4. Siden sidst fra formand: 
a. Kulturprojekt i Glamsbjerg 

Fint at kunne være uden for Tommerupområdet og arbejde sammen med andre. Gav 
inspiration til at der kunne laves lignende for Tommerupområdet på Lokalrådet initiativ. 
 

b. Bæredygtighedsgruppen v. Martin: 

• Mgl. at få kontakt til en lodsejer mht. sti. 

• Med i ny ansøgning til blå-grøn projekt ved Kirkebjerg. 

• Sti langs banen ml. Tommerupperne. Spørger Steen mht. rapport for miljø. 

• Søg midler hos kommunen og derefter Friluftrådet. 

• Tværfaglige lokalrådsprojekter – elcykler. 

• Genbrugskunst evt. i forbindelse med skralindsamling til foråret. 
  

c. Naturens dag - evaluering. 

• Bedre koordination mht. diverse arrangementer på sammen dag – kalender en 
løsning men flere skal bruge/kende til den. 

• Ideer: Neutrale flag eller skilte til udlån. 
 

d. Diverse 

• Høringssvar sendt mht. budget vedr.:  
o Vejbelysning hvidt i stedet for gul belysning 
o Budget til sidste del af blå-grøn? 
o Ej nedlægge teletaxa. 

• P4fyn: Ashil historie samt ”13 gode grunde” er afleveret og sendt til P4Fyn. Se evt. 
bilag ”Tommerupperne er uimodståelige” 

• Mødelokale på Det Gl. Rådhus: Helle undersøger. 
 

5. Status arbejdsgrupper 

• Lys ml. Tommerupperne (Karsten&Ashil): 
o Ingen aktivitet – ingen projektbeskrivelse. Status fra kommunen – foreløbig nej. 
o Presse på i lokalavisen, medier, mv. 

 

• 3xB:   
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o Byambassadør (Susanne). De 17 første kurve er delt ud – lidt research inden næste 
gang. Super godt gået. Video på vej om Tommerupppernes byambassadører? 

o Bosætning 
29 nye boliger på arealet for Tallerupgård. Udfordringer mht. tilgange til 
Tallerupgårds Allé.  

o Branding (Jakob) Logo vedtages i grøn og med blå blomst.  
 

 
6. Diverse punkter til behandling: 

a) Forberedelse til generalforsamling 
o Vedtægtsændringer besluttet mht.- se også turkise ændringer i vedhæftede: 

• §2 stk. 2: Tilføjes en 3 pind om rød tråd… 

• §4 stk. 5: Indføjes mht. at konstituerer sig ret umiddelbart efter 
generalforsamling.” 

• § 5 stk. 3: …sker ved 2/3 stemmer af de fremmødte 

• §6 stk. 3: … samt det kommende budget…. 
 

o Status bestyrelse, genvalg mm..: 
Se bilag. 

 
o Opslag om generalforsamling inden den 23. oktober (14 dage før tirsdag den 7. 

nov): Jakob forestår dette på FB 
 

o Forslag til: 

• Ordstyre: Ashil 

• Referent: ? 

• Revisorer: Kontakter for genvalg Christina Jespersen & Peter Henriksen 
 

o Sted for afholdelse af generalforsamling: 
Flere steder var i spil – Helle står for dette. 

 
b) Status over antal medlemmer i arbejdsgrupper – både aktive og passive. 

 Info til Helle til brug for generalforsamling. 
 
c) Logo og roll up:  

OK indkøbes så hurtigt som muligt. 
 

d) Evt. emner til Temadagen den 4. nov. (Lisbet, Jakob, Martin, Susanne og Helle tilmeldt) – 
titel ”Hvordan styrker vi arbejdet i lokalrådene”: 

• Samarbejde på tværs af lokalråd? 

• Kommunens evaluering af dialogmøder 2017? 

• Løbende dialogmøder /status på projekter? 
 

7. Status Økonomi – Martin.  Godkendt  
 
29. oktober 2017 
Helle Boesen 
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Bilag over valg/genvalg ved bestyrelsen: 
 
Ikke på valg: 
Martin Winther-Gaasvig -Nord 
Susanne Pedersen - Nord 
Karsten Pedersen – Syd 
Kristine Schou Bjerno (tråd ud af bestyrelse og Svend Aage indtrådt) -SYD 
 
På valg  
Helle M. Boesen (modtager ikke genvalg)- SYD 
Johnny Svane (modtager ikke genvalg)- NORD 
Ashil Farokh (modtager ikke genvalg)- NORD 
Lisbeth Wehner Rasmussen (modtager genvalg)-Syd 
Jakob Schjødt-Pedersen (modtager genvalg)-Syd 

 
Suppleanter: 
På Valg: 
Helle Dalsgaard (tråd ud som suppleant)- NORD 
Svend Aage Kristensen ( stiller gerne op til bestyrelse) - Syd 
 
 
Revisorer: 
Peder Vester Henriksen (har ikke fået kontakt endnu)  - NORD 
Anna Christina Jespersen (modtager ikke genvalg, deltager ikke I generalforsamlingen) – SYD 
 


