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Denne beretning har til formål at give et indblik af det virke, der har været i 2. leveår af Foreningen 

Tommeruppernes Lokalråd – fra nov. 2016 til nov.2017. 

 

Hvis jeg indledningsvis skal nævne 3 ting der har været kendetegnende for det forgangne år i 

Tommerupperne Lokalråd vil det være: 

 

1. Selvkørende arbejdsgrupper 

At alle arbejdsgrupper er utrolig selvkørende og især i de to arbejdsgrupper 3xB (Branding, Bosætning og 

Byambassadør) og bæredygtighedsgruppen er der foregået rigtig meget. 

 

2. Masser af usynlige timer  

De mange aktiviteter og herunder de usynlige timer foran en skærm eller over et mødebord, der er 

foregået i Lokalrådets bestyrelse eller i en arbejdsgruppe, hvor vi har været dialogpartner, inputgiver og i 

øvrigt kommet med høringssvar på utallige projekter og sager i kommuneregi.  

 

3. Bestyrelseskernen 

At bestyrelsens kernemedlemmer (efter vi havde haft lidt frafald i første halvdel af året) har været stabile, 

og alle har taget del på de områder hvor man har haft mest at kunne byde ind med. Som formand har det 

været en fornøjelse og ønske situation. 

 

Selvkørende arbejdsgrupper 

Jeg vil starte med arbejdsgrupperne – for det er her aktive borgere har muligheden for at byde ind – uanset 

om det er hjælp til mindre opgaver, specialist assistance på et område eller aktiv medlem over en længere 

periode.  

 

Derfor var en af årets første aktiviteter også at afholde en workshop for alle arbejdsgrupperne for dels at 

udnytte den fælles energi, det er at være mange samlet, og dels at samle fokus på nogle få projekter. Det 

var en erfaring fra det første år, at energien blev delt ud på for mange projektmuligheder og dermed ikke 

fik den synlighed, som den fortjente. 

 

Det var jo sådan at i det første år hvor Lokalrådet fandt sin form og udarbejdede strategi med 6 

fokusområder /facetter, blev der etableret en arbejdsgruppe til hvert område. Det viste sig, at der var 

overlap i flere af de 6 grupper og efter den omtalte workshop var der 3 veldefinerede arbejdsgrupper hhv.: 

 

• 3xB (Branding, bosætning, byambassadør) 

• Bæredygtighed (incl. Stærkt bånd mellem bydelene, Puls i byen og Mobilitet) 

• Samskabelse 

 

Hvad er en arbejdsgruppe egentlig? Den består af en gruppe borgere som har interesse i det pågældende 

område af vidt forskellige årsager. Gruppen skal udpege en kontaktperson som er bindeled til bestyrelsen 

overens med Lokalrådets virke - indtil nu har denne kontaktperson været et bestyrelsesmedlem. Gruppen 

bestemmer i øvrigt selv sin organisering, men ofte er der 1 - helst 2, der er tovholdere – indtil nu ligeledes 

bestyrelsesmedlemmer. 
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Det skal nævens, at gruppens medlemmer ofte melder sig, når der er en aktivitet de gerne vil være en del af 

og ikke så meget over en lang periode. Det var ikke lige sådan vi havde planlagt det som det normale. 

 

At få flere hænder kan være en udfordring ,der kan tages fat på i det kommende år.  Men i bestyrelsen er vi 

også enige om, at det handler om, at før man melder sig skal der være noget konkret og synligt at melde sig 

til. Eksempelvis byambassadører som Susanne har været kontaktperson og tovholder for.  

 

Hver arbejdsgruppe har efter beretningen mulighed for lige at give et indblik i det arbejder, der foregår. 

 

 

2. Masser af usynlige timer 

Bag alle projekter, øvrige tiltag og deltagelse i arrangementer, gemmer der sig som nævnt utallige møder, 

dialog over mail, kommentering af projektbeskrivelser og opsøgende arbejde mm., som 

gruppemedlemmerne, tovholder eller bestyrelsesmedlemmer har stået for.   

 

Jeg tror dog, at der netop i dette år har været ekstra meget for bestyrelsen at være involveret i mht. at 

være ”til stede” i udviklingsplanen ”Fremtidens Tommerup – et by-lokalsamfund i udvikling”, der er ved at 

blive realiseret fra denne plan herunder ”Det blågrønne område ved Kirkebjerg, de 3 kommende 

Overmarksudstykninger, Savværksgrunden, stisystemer osv. Udviklingsplanen Fremtiden Tommerup 

rækker 20 år frem og giver forslag til 22 konkrete tiltag. Bilag: Forord fra Lokalrådet til udviklingsplanen. 

 

På dette område er det måske udfordringen for lokalrådet for det kommende år at vælge 1-2 projekter. Vi 

har i bestyrelsen flere gange i det forgangne år talt om, at når man er involveret i så meget, som tager 

administrativ tiiiiid, tager det tid fra de mere synlige aktiviteter. 
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Bestyrelseskernen. 

Vi er en meget fast kerne og som nævnt også er med i arbejdsgrupperne. 

 

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i det forgangne år – de fleste af dem blev lagt fast i en årslog fra 

årets start. Udover status og opdatering på arbejdsgrupperne og koordinere af det der har været mht. 

høringssvar og kommenteringer har følgende bl.a. været på dagsordenen. 

 

•13. dec. hos Ashil:  Bl.a. Konstituering, antal arb.grupper og form. 

 

•16. jan. hos Karsten:  Bl.a. oplæg fra borger med ekspertviden på udendørs belysning 

 

•6. april på Biblioteket:  Ex. bl.a. omkring skolestruktursagen, med beslutning om en 

   pressemeddelelse samt vedtægtændring om beslutninger 2/3 

   flertal ved beslutninger af de fremmødte i stedt for blot flertal.  

 

 19. april på Cafe Gårdhaven: Sommermøde med opsamling.  

  

•1. juni på Overmarksgården: 1 times møde med Plan fra Assens Kommune om udviklingsplan 

   før bestyrelsesmødet. 

 

•21. aug. på Overmarksgården: Koordinering, opfølgning og status, by-ambassadør, synlighed. 

 

•10. oktober på Biblioteket:  Branding/synlighed, vedtægtsændringer, generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop på Overmarksgården 



 

Beretning ved Tommeruppernes Lokalråds 
generalforsamling den 7. nov. 2017 

 

 

 

 
 

Dokument: Beretning_Tommeruppernes Lokalråd_07112017 
Side 4 af 10 

 
 

Følgende aktiviteter har bestyrelsens stået for/været en del af: 

 

 Feb. Workshop med Fokus på de 3 arbejdsgrupper med hver deres udvalgte projekter. 

Overmarksgården. 

 Marts 1. årlige dialogmøde mellem bestyrelsen og Assens Kommune på Overmarksgården 

 Maj: Møde om strukturplan i Erhvervsparken – kommuneregi 

 Maj: 5 deltog til event på Kirkebjerg om udviklingsplanerne for Tommerupper: 

o Fremtidens Tommerup 

o Klimasikring ved Kirkebjerg (Den blå-grønne bydel) 

o Udstykkeplanerne for Overmarken 

 Maj: Deltagelse i indslag i TV2fyn i forbindelse med event på Kirkebjerg. 

 Maj: Evalueringmøde for Etablering af lokalråd med Assens Kommune 

 Juni: Borgermøde i Gummerup 

 Aug: 3 til møde om Saværksgrunden – kommuniregi 

 Sep.: Kulturprojekt (Modstrøm) – 5 borgere var i Glamsbjerg og bygge genbrugsbænk sammen med 

andre borgere fra Glamsbjerg og Køng 

 Sep.: Hhv.stand i Kildebakken og på Overmarkssgården til Naturens Dag  

 Sep: 6 deltog i P4Fyn arrangement på Overmarksgården – bl.a. input ”13 gode grunde til at vælge 

Tommerupperne”  

 Nov: 3 deltog i ”Sådan styrker vi samarbejdet i lokalrådene” i kommune-regi 

 Løbende: Pressemeddelelser og utallige høringssvar er indsendt til kommunen – en hel del er taget til 

efterretning. 
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Bæredygtighedsgruppen – ud fra koncept ”Forbindelser er et godt sted at starte”: 

 Projekt el-cykler ml. bydelene og udlejning som turistattraktion – opdateret og genindsendt mht. støtte 

fra den Nationale Landdistriktspulje. Negativ. 

 Jan-april: Kommet med input til Klimasikring ved Kirkebjerg (den blå-grønne bydel)  

 Jan-juni: Kommenteret Fremtidens Udviklingsplane utallige gange samt møder og skrevet høringssvar 

og forord (bilag) 

 Oktober: Søgt midler til det rekreative ved det blå-grønne område ved Kirkebjerg. Negativ. 

 Forår –nu: Stiprojekt Høgholtskoven -  utallige henvendelser til Lodsejere herunder Brahesborg Gods. 

Negativ. Status er at der er sat et møde i stand hvor kommunen deltager. 

 Lys mellem Tommerupperne – et fokus projekt, men nu skolevej? 

 Trampesti land banen mellem Tommerupperne 
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3 x B (Branding, Bosætning og byambassadør) 

 

 Maj-juni: Lokalrådet var med inde over navnekonkurrencen for nuværende ”Overmarken” 

 Oktober: Logo – snart roll-up 

 Deling af folder 

 Løbende: Kalender funktion på hjemmeside 

 Løbende: Oversigt over forskellige boligtilbud i området på hjemmesiden 

 Løbende:Tommerupperns butikker til at være mere synlige på Google med fotos 
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 Sep: Byambassadørerne gik i luften med kurv fyldt af sponsorgaver/kuponer  
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Grupper og deres fokusområder 

3 x B ( Branding, Bosætning og Byambassadør): 

 Web, FB 

 Medlemmer 

 Logo, folder og andet materiale 

 Velkomstkurve med sponsorgaver og kuponer 

  

Samskabelse:  

 Fundraising 

 Facilitere/hjælpe projekter 

 Høringssvar 

 

Bæredygtighed (incl Stærkebånd Nord-Syd, Puls i byen og Mobilitet) 

1.LysGrønFORBINDELSE / Kontaktperson Karsten 

1.1 Lys Sortebrovej /Tovholder Karsten 

1.2 ”Alternativ allé” fra bycentrum til bycentrum 

 

2. StiFORBINDELSER / Kontaktperson Martin WG 

2.1 Høgholtskoven / Tovholder Martin WG 

2.2 Sti langs banen 

 

3. BlåGrøn FORBINDELSER / Kontaktperson Martin WS 

3.1 Blå-Syd /Tovholder Martin WS  

3.2Blå-grøn Nord /  
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Vores afsæt tog i nov. 2016 meget afsæt i denne figur fra bæredygtighedsgruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2017 er der kommet meget fokus på ny udvikling og ny bosætning i Tommerupperne og synlighed på 

web, FB, via byambassadørerne 

   

 

Helle Margrethe Boesen 

Formand for Tommeruppernes Lokalråd 

7. november 2017  
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Bilag mht. bestyrelsens sammensætning inden valg den 7. november 2017: 

 

Ikke på valg: 

Susanne Pedersen – Nord 

Martin Winther-Gaasvig, kassemester – Nord 

Karsten Pedersen – Syd 

 

På valg  

Kristine Schou Bjerno  1 årig plads (erstattet af Svend Aage i april) -SYD 

Helle M. Boesen, formand (modtager ikke genvalg)- SYD 

Johnny Svane, næstformand (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 hvert år: 

Helle Dalsgaard (tråd ud som suppleant i januar)- NORD 

Svend Aage Kristensen (stiller gerne op til bestyrelse) - Syd 

 

 

Revisorer - på valg hvert år: 

Peder Vester Henriksen (har ikke fået kontakt endnu) - NORD 

Anna Christina Jespersen (modtager ikke genvalg, deltager ikke I 

generalforsamlingen) – SYD 

 


