
 Tommeruppernes Lokalråd 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 2017-12-06 

Alle medlemmer til stede:  
Martin Winther-Gaasvig(formand), Karsten Pedersen, Jens Skov Rasmussen, Sven Erik Schmidt, Lisbeth 
Wehner Rasmussen, Susanne Petersen, Svend Aage Kristensen, Jakob Schjødt-Pedersen(referent).  
Desuden deltog Per Ahlmann og Lars Selmer i første del af mødet. 

1.      Valg af referent: Jakob Schjødt-Pedersen 

2.      Årshjul: Fire årlige faste bestyrelsesmøder, hvilke arrangementer skal TLR evt. deltage i.  
Fire bestyrelsesmøder, 20. februar, 16. maj, 23. august, 22. oktober 2018.  
Det blev ikke afklaret hvilke arrangementer lokalrådet skal deltage i.  

3.      Evt. dato for dialogmøde med Kommunen  
Vi foreslår 1. eller 5. marts 2018. 

4.      Arbejdsgrupper.  
Status for arbejdsgrupper. Organisering og nursing af arbejdsgrupperne.  

Bæredygtighedsgruppen: 
Godt møde med skovejeren Brahesborg.  
Godset ønsker ikke flere nye stier, men de gamle skiltede stier må gerne genopfindes.  
Det er et ønske om bedre kommunikation ml. borgere og skovejerne når der arbejdes eller er jagt. Det er 
ikke altid at afspærringer respekteres – og det kan være farligt. Nogle brugere af skoven smider affald – bla. 
ved shelter. 
Der afholdes gruppemøde med Lilleskov Teglværk den 11. december. 
 
Lys på Sortebrovej: 
Karsten: Der skal laves ansøgning til kommunen. Jens og Jakob vil gerne hjælpe. 

Byforskønnelse: 
Fyrtårn Tommerup burde have pænere facade. Kan det høje hegn komme væk, da det skæmmer og evt. 
erstattes af beplantning?  
Det er naturligvis Fyrtårnets bestyrelse der skal lede arbejdet – hvordan kan vi hjælpe med finansiering? 
Søge fonde i kunstverdenen?  

Per Ahlmann foreslår: Verdens største keramiske figur skal stå i Tommerupperne – kunne være en ide. 
Tommerupperne er jo en tegl- og keramik-by, og kunne være en ting som kunne give opmærksomhed.  
Der kan fx laves en skulptursti mellem byerne. Ny skulptur hvert år stilles op hvert år. Gavlmalerier er også 
en mulighed fx på Tallerupvej 17. Her skal der i så fald kontakt til ejer. 
Skal der laves en ren arbejdsgruppe der kun arbejder med byforskønnelse? 

Bosætning, branding. 
Jakob: Der arbejdes fortsat med hjemmeside og sociale medier. 
Susanne: Der er pt. uddelt velkomstpakker til 44 husstande. (+10 i december) 
Inge Holst vil gerne med i Bosætningsgruppen. 
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5.      Kontakt til foreninger og Erhvervsliv.  
 Holde møde med og på Tommerup Erhvervsparken. Martin tager kontakt til John på TEP. 

6.      Økonomi. Status. Ny kasser overdragelse.  
  Svend Aage overtager regnskabet og er i gang med at få adgang til bankkonto. 

7.      Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
  Udviklingsplan: Hvilke projekter skal vi tage fat på først.  
  Fælles arbejdsgruppemøde. 
 

8.      Eventuelt: 

8a: Høringssvar på rammelokalplan – Overmarken.  
Sendes rundt på mail. Jakob koordinerer og samler kommentarer. 

8b: Fondsmulighed: Realdania Underværker. Ansøgningsfrist 15. februar.  
Projektideer: Baagøgård, Facaden på Fyrtårn Tommerup 

8c. Lokalrådet blev fotograferet samlet. 

 

Næste møde er 20. februar 2018. 

Ref. Jakob. 

 

https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/offentliggoerelser/forslag-til-rammelokalplan-31-11-for-den-groenne-bydel-overmarken-i-tommerup-med-tilhoerende-miljoerapport/
https://www.undervaerker.dk/

