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 Tommerup maj 2018 

Referat fra Lokalrådsmøde 16/05-2018 

 

Tilstede: Martin, Svend Aage, Sven Erik, og Jakob. 

Mødet blev afholdt på Tommerup gl. Rådhus i mødelokale 4. 

1. Valg af referent:  
Jakob 

2. Opfølgning på dialogmøde med Kommunen: Hvilke emner skal vi tage op? 
Godt dialogmøde! 
Minibus ml. Tommerup og Tommerup St. Der er kommet prisoverslag fra Fynbus. Det lyder på 
350.000 – 450.000 kr. Vi gør ikke mere pt. da vi er usikre på behovet for flere busafgange på 
strækningen. 
Gl. tunnel under jernbanen? Kommunen tager kontakt til Lokalhistorisk arkiv for at finde nøjagtig 
placering. Vi afventer svar. 
Sikring af Tobovej, Nørremarksvej. Kommunen foreslår at vi tager kontakt til Vejdirektoratet. Vi gør 
ikke mere lige nu. 
Der er muligheder for at låne kunst malerier og grafik hos Assens Kunstråd. Det har vi i baghovedet. 
Ide om trækunst af Allan Bo Jensen fra Morud. 
Sven Erik tager kontakt til Erling Tingkær fra Aarup der har lavet Hørblomsten på Møllebakken. Den 
trænger til renovering.  
 

3. Arbejdsgrupper. Status for arbejdsgrupper.  
 
Bæredygtighed arbejder hårdt med fondsansøgninger til Friluftsrådet ang. stiprojektet på Assens 
Banen. Der er meget snart deadline.  
Budgettet er justeret og materialepriserne ser ud til at være billigere end først antaget. 
Pauseplatforme kan bygges for 13-15.000 kr. Snak om affaldshåndtering langs banen. 
 
Bosætning / branding 
Opslag på Facebook og hjemmeside giver en del interesse. 
 
Ambassadørerne deler velkomstkurve ud, og de har travlt da der er mange tilflyttere. (I gamle dage 
gav naboerne brød til de nytilflyttede) 
 
 
- Organisering og nursing af arbejdsgrupperne.  

a. Fælles arbejdsgruppemøde? Vi afsætter 27. september i kalenderen uden at lægge os helt 
fast på indholdet. Det tager vi op til næste møde i august.                            

 
4. Udviklingsplan for Tommerupperne, hvilke elementer kan vi arbejde med i nærmere tid. 

Det er en god drejebog til fremtidigt arbejde. Vi går ikke umiddelbart i gang med flere ting. 
5. Fælles bestyrelsesmøde/kursus 30. maj: Kan vi få noget ekstra ud at mødes med de andre 

foreninger  
Information om brug af lokalrådets hjemmeside og fælles kalender, networking. Martin byder 
velkommen. 



TOMMERUPPERNES   

LOKALRÅD 
 

2018-05-16 referat lokalråd.docx  Side 2/2 

6. Økonomi. Status: Der er ikke brugt mange penge.  
 

7. Punkter til næste bestyrelsesmøde 23. august. 
Arbejdsgruppemøde 27. september. Indhold fx konkret planlægning af stiprojekt. 
Renovering af kunstværker v/ Sven Erik. 
Ønsker til kommunalt budget fx lys ml. byerne. 
 

8. Eventuelt.  
29. maj Infomøde om Kirkebjerg klimasikringsplan. Kommunen informerer lodsejere og lokalrådet. 
Jakob og Svend Aage deltager. Det gør Helle Boesen også. 
Byggegrunde på Vesterled. Der er gang i byggemodningen. 
 

 

 

 

Ref: Jakob. 


