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REFERAT 23 oktober 2018: Møde med arbejdsgrupper 

Lokalrådet: Martin, Jens, Svend Aage, Lisbeth, Sven Erik, Jakob  

Bæredygtighedsgruppen Søren Tagge, Inge Schmidt. 

Ambassadørerne: Inge Schmidt, Laila Make, Henning, Sabine, Kathrine Nadolny. 

Der var lidt godt at spise og drikke for at sige tak for indsatsen til arbejdsgruppedeltagerne. 

1. Valg af referent – Jakob 
Præsentation.  

2. Aktiviteter siden sidst.  
Der arbejdes fortsat med stiprojekterne. Der skal findes nogle løsninger så alle parter kan være enige i 
betingelser for brug, forsikring og ansvar. Der bør holdes møder med Lilleskov Teglværk, BaneDanmark og 
Assens Kommune for at finde løsninger. 
Assens Kommune vil gerne rådgive os ang. forsikringer. Der skal laves en detaljeret beskrivelse af 
lokalrådets arbejde og aktiviteter så der kan tegnes en forsikring, hvis der bliver aktiviteter der kræver dét. 
 
Martin prøver at få et møde med Lilleskov Teglværk. 
 
Regnvandbassiner ved Kirkebjerg/Skolevej er under opførelse. Rekreative områder er vi lidt med i at 
udforme. Dejligt at se at der sker en hel masse nu. 
 
Vi har for nyligt afgivet Høringssvar for Savværksgrunden, Assens Kommunes budget, trafikplan (Fynbus).  
 

3. Økonomi – status. (pkt. udsat) 
 

4. Status for arbejdsgrupper. (se ovenfor) 
Der er solgt én grund på Vesterled 1.  
Der bliver arbejdet med branding – men mødedeltagerne efterlyser mere synlighed for lokalrådet. 
 

5. Status fra ambassadørerne: 
Der er syv ambassadører som har travlt. Mellem 10 og 20 tilflyttere om måneden. Lidt udskiftning i 
sponsorer, der er fortsat stor opbakning fra de lokale butikker. 
Der er forskellige brochurer og informationer med fra lokalområdet og modtagerne bliver overraskede og 
glade. De ringer dog ikke til ambassadørerne for at få gode råd. 
I forbindelse med Æblefestivalen uddeler Ambassadørerne nu også et æbletræ (gavekort) til de tilflyttere 
der har en have. (til 1. dec.). 
    

6. Bestyrelsesansvarsforsikring.  
Det skal afklares om der bliver et projekt som kræver forsikring. Mon Assens Kommune kan tegne en fælles 
forsikring for alle lokalråd? 
 

7. Hvor skal vi have vores fokus fremadrettet, kan vi optimere på den måde vi fungerer nu?  
Drøftet kort. 

 
8. Hvilke aktiviteter kan/bør vi deltage i for at opfylde vores formål? 

Skal vi deltage i eksterne aktiviteter? 
Forslag: Bliv mere synlige: Lav en stand hvor der er quiz og fx andre aktiviteter. Torvedag. 

Forslag: Fortæl om stiprojekterne. Arranger en vandretur til projektområderne. 

Forslag: Gå tur sammen. (Gå tur med tilflytterne og ambassadørerne) 

17. november: Fællesmøde med de andre lokalråd. 
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9. Punkter til næste bestyrelsesmøde (pkt. udgik) 
 

10. Generalforsamling 
Dato:  20. november kl.19:30. 
Sted:  Fyrtårn Tommerup er godt centralt 
Evt. indhold:  Kathrine fra Ambassadørerne kommer og fortæller om deres arbejde. 
Fællesspisning: Vi får kaffe og kage. 
 
Susanne Petersen ønsker ikke genvalg. 
Vi skal have fat i flere til lokalrådet ved at lave personlig kontakt. Der må gerne komme flere gode historier 
fra lokalrådet så der kommer mere synlighed. 
 
 

11. Eventuelt 
Oprydning. 

 

Referent Jakob Schjødt-Pedersen 


