
Tommeruppernes Lokalråd 

Referat Lokalrådsmøde 1. juni 2017 

Møde afholdt på Overmarksgården 19:00 – 21:15. 

 

Tilstede: Lisbeth, Susanne, Helle, Svend Aage, Jakob, Karsten. 

Fraværende: Ashil, Martin (afbud), Johnny (orlov) 

Dagsorden godkendt. 

 

1) Godkendelse af dagsorden – GODKENDT 
2) Referent og evt. til dagens dagsorden - Referent: Jakob med sort skrift. 

 
3) Godkendelse af referater – de seneste to udestår mht. godkendelse – se vedhæftede  

Godkendt uden underskrift. 
 

4) Siden sidst fra formand: 
Deltagelse den 7. maj – og vores synlighed. 

Godt arrangement den 7. maj. Lokalrådet kunne godt have været mere synligt, men det kunne vi ikke nå. 

Flot at Karsten fik sat flagallé op! Mange besøgende var interesseret, i plakaterne og i pjecerne. 

 
Deltagelse i borgermøde mht. revidering af kommuneplan 2017-2029 – se vedhæftede ”Borgermøde om 
kommuneplanen. Der deltog to fra lokalrådet. Helle skriver høringssvar om at få mere om bæredygtighed i 
flg. FNs definition. 
Status opgaveliste fra sidst – se nedenstående mail med referat fra sidst.  

Høringssvar: Jakob, Martin og Helle (Andre læser materiale og byder ind.) Tre høringssvar afgivet. 

Stier: Martin følger op på henvendelser til lodsejere. Susanne: Der har været møde i 

Bæredygtighedsudvalget. Skovens ejere vil ikke have trafik gennem skoven pga. jagt. Der skal nu i stedet 

arbejdes med en sti langs banen. 

Lys på Sortebrovej. Ashil og Karsten skriver projektbeskrivelse. Der har ikke været møde – Karsten tager 

initiativ til et møde med Ashil. 

Kontakt Grafiker: Lisbeth: Jeg ved ikke hvad han skal lave. Vi skal lave et slogan og evt. et nyt logo. 

Pris på Roll-up: Susanne: Hvem kan lave dem? De koster mere end først forventet – men det skal afklares 

hvad der skal på roll-up. 

Deltagelse 2. maj. Strukturplan fremlægges i Tommerup Erhvervspark: Jakob og Ashil var med. Der er 

udsendt internt referat. 

Deltagelse 7. maj: Lisbeth, Susanne, Helle, Karsten (flag) Johnny med Roll-up mm. Se længere oppe i 

referatet. 

Navnekonkurrence om Tommerup Vest: Lisbeth, Karsten, Jakob – Helle skriver til Anders Dam. 

Navneforslagene behandles politisk 12. juni i udvalg. 



Branding: Bo i Tommerup hjemmeside (er lavet og det har været meget populært 300 besøg på 

hjemmesiden og mange flere på Facebook) Har delt den i div bolig-FB-grupper i Odense/Fyn. 

Ambassadørstilling og folder uddeling (Jakob) 

Ny hovedambassadør er Katrine Madsen. Susanne Petersen vil også gerne være med i arbejdet. 

Hjemmesiden rettes til Katrine vil meget gerne have hjælp til at finde på arrangementer og til at udføre 

dem. Jakob skal underrette Steen Søgaard fra Assens Kommune. 

5) Status 
Bæredygtighedsgruppen. Har holdt møde om stiprojekt og et kunst-i-byen-projekt. Det bliver svært at få sti 

gennem skoven på grund af jagt. Vil arbejde mere på sti langs banen.  

Projekt Lys på Sortebrovej.  

Lys på Sortebrovej. Ashil og Karsten skriver projektbeskrivelse. Måske sammen med et projekt om at 

forskønne Fyrtårns Tommerups facade ud mod vejen.  

 
a. 3xB. Vi er i dialog med Tommerup Keramiske Værksted.  

 
6) Diverse 

a. Høringssvar med deadlinie i maj –  
Vandsikring ved Kirkebjerg  –  Høringssvar Regnvandsplan. Jakob har sendt 

-                      Udstykning Vest - Jakob/Lisbeth har sendt 
-                      Udviklingsplan for Fremtidens Tommerup (bl.a Helle …) – se vedhæftede 5x 
høring. Helle har sendt.  

b. Høringssvar juni: 
- Forslag til kommuneplanforslag 2017-2029 i høring til 2. juni – se vedhæftede invitation 

herom og https://www.assens.dk/kommuneplan/ (Helle skriver høringssvar) 
- Forslag til gaderegulativ for Assens Kommune i høring til den 7. juni – se vedhæftede 

herom. Materialet er gennemlæst - Ingen kommentarer. 
c. Høringssvar Savværksgrunden – der er ikke høring endnu.  Det kommer i efteråret. Der 

bliver endnu et møde i interessentgruppen i juni. 
d. Bør vi bruge Doodle mht. at få tilbagemeldinger mht. forslag til høringer mv. fremover? Nej 
e. Forslag mht. kommunikation: Alle afsender svar fra en fællesmail – fordel er nem 

orientering for alle, alle mail samles et sted og nem opdatering ved omrokeringer i 
lokalrådet eller nye medlemmer i lokalrådet eller arbejdsgrupper.  
Vi sender CC til vores alle-mail. Mails markeres med ”info” eller Vigtig. Dette skrives også i 
forretningsorden. 

7) Status økonomi – ukendt. (Martin afbud) 
8) Evt. Fondsansøgning til Underværker fra Realdania. Der kan laves et projekt fx om Fyrtårn 

Tommerups facade. Vi (hvem konkret?) kontakter Anders Dam og naturligvis Fyrtårnets bestyrelse.  
 

9) Evt. punkter til næste møde og opgaver til næste møde den 21. august.  
10) Referent til næste møde den 21. august: genvalg til Jakob 

 

 

  

https://www.assens.dk/kommuneplan/

