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Referat: Bestyrelsesmøde 11/9‐2018  
Sted: Sundhedsplejen, Møllemakken 22 A, 5690 Tommerup st. kl. 19.00 Ref.: Martin 
Deltagere: Sven Erik Schmidt (SM), Jens Skov Rasmussen (JR), Karsten Pedersen (KP), Jakob Schjødt‐Pedersen (JSP), Svend Aage Kristense (SK), Martin 
Winther‐Gaasvig (MW) 
 
 
Aktiviteter siden sidst. 
‐ Siden sidste bestyrelsesmøde er der i Bæredygtighedsgruppen søgt flere midler, være holdt møde ved banen 
m. Lilleskov Teglværk, været en del korrespondance med selvsamme og Banedanmark. 
‐ Dagen før dette møde har der været Visionsmøde ved Assens Kommune i Fyrtårn Tommerup. Fokusområder: 
1. Fællesskaber og livskvalitet, 2. Sundhed, 3. Drømmeboliger, 4. Grøn og bæredygtig kommune, 5. Flere jobs 
og den rigtige arbejdskraft. Der blev her snakket om at stier, infrastruktur og tryghed er tværgående 
elementer. Varierende boligtyper 
 
1 Økonomi, status  
‐ Der er ikke brugt noget nævneværdigt. Et forsøg på at lokke et større beløb ud af kassen er afværget. 
 
2 Arbejdsgrupper, status: 
‐ Bæredygtighedsgruppen. Der blev søgt om kr. 305.000,‐ ved Friluftsrådet (FLR) til platforme og skiltning til 
banestien og til etablering af Overmarks/Høgsholtstien. Der er bevilliget kr. 100.000,‐. FLR støtter ikke 
Overmarks/Høgsholtstien, da denne i større omfang virker som forbedring af sikkerhed for bløde trafikanter 
og ikke så meget natursti/ øget tilgang til naturen. 
‐ Banestien er i et dødvande efter at Banedanmark har krævet at Lokalrådet skal påtage sig grundejeransvar 
og Lilleskov Teglværk har trukket sig ud igen.  
Kort før arbejdsgruppe møde i 21/6, hvor det var planlagt at lave et prøvestykke, meldte Lilleskov ud at de ikke kunne tillade opfyldning og at de ville 
drøfte sagen på bestyrelsesmøde i august.  
I august melder Lilleskov at de ikke vil påtage noget ansvar og ikke vil tillade at der gøres yderligere for at gøre strækningen mere anvendelig for gående, 
den kan anvendes som den er i dag.  
‐ Der kan være en mulighed for at Assens Kommune opkøber arealet. De har efter sigende fået det tilbudt billigt. Hvis skinner og sveller bibeholdes som de 
er, burde der heller ikke komme noget spørgsmål vedr.forurening. 
Sten Søndergaard fra VR-Gruppen rådgiver til at en så detaljeret beskrivelse som muligt inkl. risikovurdering vil kunne reducere 
ansvarsforsikringens størrelse. 
JR kontakter Steen Søgaard, Assens Kommune. 
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‐ Assens Kommune har taget baneemnet op ved Pernille Geisler/Steen Søgaard. Vi afventer 
tilbagemelding/kontakter 
‐ Der bliver rejst spørgsmål om TLR i det hele taget skal lave projekter der går ind over anden mands jord. = Så kan vi nærmest kun lave arrangementer 
 
3 Bestyrelses ansvarsforsikring 
‐ Afventer kontakt/tilbagemelding fra Kommunen 
 
4 Fokus fremadrettet ‐ Tages på fælles gruppemøde 23/9 
 
5 Hvilke aktiviteter skal vi deltage i? 
‐ Tages på fælles gruppemøde 23/9 
 
6 Punkter til næste bestyrelsesmøde: 
‐ Baneprojektet. Steen Søgaard inviteres til mødet 
‐ Butiksdød 
‐ Rævedammen 
 
7 Eventuelt ‐ Udsmykning, lys på Sortebrovej. Set i lyset af situationen ventes der med at beskæftige sig med yderligere 
projekter pt. 

 


