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Generalforsamling Tommeruppernes Lokalråd 

15. deltagere 

Formand Martin Winther-Gaasvig bød velkommen. 

Kathrine Nadolny fortalte om at være by-ambassadør. 

Vi flyttede til Tommerup St. for fem år siden og meldte mig til ambassadørerne.  

Vi begyndte med at gå rundt til virksomhederne og spurgte om rabatkuponer. Næsten alle 

sagde ja.  

Der er rabatkuponer, og lidt varer fra Rema 1000. En gang om måneden tager vi ud til 

tilflyttere som bliver meget glade for at vi kommer.  

Vi er 7 ambassadører så det er fint – men flere må meget gerne komme med.  

Vi holder os lidt ajour med hvilke virksomheder der er her. Har foldere med ud hvor man kan 

se hvor der er selskabslokaler, butikker og andet praktisk information som man har brug for 

som ny i Tommerupperne. 

Der er delt over 200 kurve bla. mange børnefamilier. Vi har jo alle ting her i Tommerupperne, 

så det tiltrækker mange, fortalte Kathrine Nadolny. 

Selve generalforsamlingen gik herefter i gang. 

1. Valg af dirigent og referent. Jens Skov Rasmussen og Jakob Schjødt-P. 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt kunne dirigenten konstatere. 

2. Formandens beretning.  

Jeg vil gerne takke mange gange for samarbejdet i bestyrelsen og for det arbejde alle frivillige i vores 

arbejdsgrupper har ydet, det er højt værdsat! 

3. år i lokalrådets virke er nu tilendebragt og nu kan det 4. begynde. Undertegnede har været formand i det 

seneste og er rådets 3. formand. Før jeg blev indsat som formand var jeg kasserer i bestyrelsen og 

tovholder for arbejdsgruppen Bæredygtighedsgruppen. 

 

Lad mig præsentere mig. Jeg er lektor på SDU, far til tre mindre børn, laver en master ved siden af jobbet 

mm. Så da jeg blev peget på som formand sagde jeg til at starte med at jeg ville nedjustere antallet af 

bestyrelsesmøder, således vi kun havde 4 faste møder på et år, vi havde 7 sidste år. 

Færre lokalrådsmøder - men stadig mange møder 
Ud over disse møder har vi holdt dialogmøde med Assens Kommune, møder Assens Kommune vedr. 
PR/hjemmeside samt møder vedr. fondsansøgning, planlægning af vision 2030, Fælles Visions møde, 
Juletræstænding.  
Møde med Brahesborg Gods (Høgsholtskoven), rådsmøde med landdistriktsrådet, kursus i fundraising. 
Infomøde omkring Klimasikringsprojekt Kirkebjerg, dialogmøde med interessenter til Assens 
banen.  
Temadag for Lokalråd, Fælles arbejdsgruppemøde / åben bestyrelsesmøde med bespisning,  
 
Vi har været vært for foredraget ”Foran med Bestyrelsesarbejdet” i Tommerup forsamlingshus. 



 
Vi har holdt møder på Lilleskov Teglværk, Fyrtårn Tommerups bibliotek, Tommerup Erhvervspark, Det gl. 
Rådhus og Overmarksgården. 
 
Arbejdsgrupper 
Her udover er der arbejdsgruppernes arbejde hvor bla. ambassadørerne har været meget aktive og også 
bæredygtighedsgruppen som undertegnede stadig er tovholder for, det var ikke lykkedes mig at overdrage 
den rolle til en ny ildsjæl, men for ikke at nedprioritere denne arbejdsgruppe kunne det være meget godt. 
 
Og igen hertil kommer korrespondance og høringssvar. Så der har været meget aktivitet det foregående år. 
 
En af de første ting der skete i december sidste år var at Udviklingsplanen for Tommerupområdet blev 
vedtaget. Nu har vi en dybdegående analyse om kvaliteter og udfordringer for området og forslag til 
handlinger. Den vil vi benytte os meget af fremadrettet. Og mange af de ting vi til dato har beskæftiget os 
med er også indeholdt i planen. 
 
Høringssvar er en af de usynlige ting vi arbejder med i lokalrådet, men vi mener at der er rigtig meget værdi 
i at give vores mening til kende i disse og varetage borgernes interesse. 
Vi har givet høringssvar Trafikplan den statslige jernbane 2017 – 2032, Baltic Sea gasledning, Overmarken 
fase 2, Trafikplan Fynbus, Savværksgrunden fase 2. 
 
Prioriterede projekter 
Vi havde i det foregående år besluttet af prioritere vores projekter således at vi kunne lavet nogle af dem 
der lettest kunne føres ud i livet og dermed skabe synlighed. Vi havde dermed prioriteret projekter som lys 
imellem byerne, stiforbindelse langs Assens banen og stiforbindelse fra Overmarksgården til 
Høgsholtskoven.  
Når vi snakker om stiprojekterne virkede disse i hvert fald lige til - eftersom vi havde positive meldinger ved 
alle lodsejere og andre parter. 
 
Fik store bevillinger 
Vi har skrevet fondsansøgning til Lokalsamfundspuljen 200.000 stiprojekt Assens banen + Høgsholtstien, 
hvilket vi fik bevilliget. 
I sommer skrev vil fondsansøgning til Friluftsrådet stiprojekt Assens banen + 
Høgsholtstien søgt 305.650,‐ bevilliget 100.000 og kun til Assens banen.  
 
Der ligger mange timers arbejde i at skrive disse ansøgninger, så det er dermed også tilfredsstillende at vi 
nu at lykkedes at få nogle bevillinger igennem. Der er hård konkurrence på dem. 
 
Grus og modstand 
Men efterfølgende er der gået lidt grus i samarbejdet. Det begynder med at Bane Danmark kræver at vi 
påtager os grundejeransvaret for arealet og Lilleskov Teglværk bakker ud.  
Det er dog noget vi arbejder videre med, vi får hjælp fra kommunen mht. forsikringsspørgsmål således vi 
ikke påtager os ansvar som ikke bør påhvile os, vi har stadig dialog med Lilleskov Teglværk, så stadig 
forhåbningsfulde. 
 
Det blå loop 
Vi kan i dag se nogle af de frugter vi har plantet sidste år i form af at den blå loop / Kirkebjerg er under 
udarbejdelse.  
Vi har her været med i fondsansøgninger vedr. rekreative arealer og beplantning. 



Der sker fortløbende arbejde i vores andre arbejdsgrupper med by‐ambassadørerne og 
Branding/bosætning på de sociale medier hvor der bliver lagt mange kræfter.  
 
Samarbejde med andre 
Vi har ved bestyrelsesmøderne haft gode erfaringer med at invitere udefra kommende aktører ind evt. med 
indlæg, vi har dermed haft rundvisning i Erhvervsparken Tommerup, Lilleskov Teglværk. Vi har haft 
personer fra kommunen mht. stiforbindelser og skiltning. Vi har også haft gode erfaringer med mødet med 
Brahesborg, selvom vi som sådan ikke fik noget med derfra (stiforbindelse til eksisterende stier i 
Høgsholtskoven) så var det positivt at høre hvad deres vinkel er og at de ligesom har set os an også. 
 
Af kommende arbejder: 
• Klimasikring og rekreative arealer i Tommerup st. 
• Videre arbejde med stisystemer – nu må der snart komme hul på bylden 
• Videre arbejde som sparringspartner til kommunen (Folkemøde, Kulturpolitik, Planstrategi 2019, 
Sundhedspolitik, Natur‐ og friluftsstrategi, Vision 2030) 
• Arbejde for områdets beboere i form af høringssvar 
 
Med dette vil jeg afslutte formandens beretning. Der er helt sikkert mange ting jeg ikke har fået med, det 
det beder jeg forladelse om. Tak fordi I lyttede med 

Martin Winther‐Gaasvig 

---------------------------------------------------- 

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.   

Kassebeholdning:  34.600 kr.  

Indtægter:   19.700 kr.  

Udgifter: Bosætning: 4.805 kr. Drift: 6.259 kr. (Hjemmeside, facebookannoncer og møder.) 

Regnskabet blev godkendt af revisor Helle Boesen og forsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.  

Der er ikke udarbejdet et egentligt budget, men vores strategi fra sidste år fortsætter. Det kommer meget 

an på om stiprojekterne kan komme i gang. 

5. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

På valg: Martin Winter-Gaasvig Nord (modtog genvalg),  

Susanne Pedersen (Nord) (modtog ikke genvalg) og  

Karsten Pedersen (Syd) (modtager genvalg),  

Sven Erik Schmidt (Nord)  

Jens Rosenberg (nord) blev valgt som nyt medlem. 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen lov til at finde nyt medlem og suppleanter. (To dage efter 

generalforsamlingen har Sabine Hurton tilsluttet sig lokalrådet som dermed er fuldtalligt.) 

 



Ikke på valg i år:  

Lisbeth Wegner Rasmussen (Syd),  

Jakob Schjødt-Pedersen (Syd),  

Svend Aage Kristensen (Syd)  

Jens Skov Rasmussen (Syd)  

 

Valg af suppleanter: INGEN VALGT. 

7. Valg af revisorer:  

Peder Vester Henriksen (spørges igen) og Helle Boesen (tilstede og blev genvalgt). 

8. Eventuelt:  

Hvordan får vi flere til at melde sig til til arbejdet i Lokalrådet. Kan vi invitere repræsentanter fra de andre 

foreninger? Det er en ordning som praktiseres andre lokalråd.  

Helle Boesen: God ide at holde møder med de enkelte foreningsbestyrelser. 

Rico Boje: Lokalrådet kan godt have en rolle som koordinator for byens foreninger, men der er mange ( ca. 

23) foreninger som det ikke vil være praktisk at sætte ind i lokalrådet. 

Trafikforhold 

Søren Steen Andersen: Politiet vil gerne stille op til møder med lokalråd om lokale forhold. Fx ATK eller 

andet trafikalt.  

 

 

Det formelle møde sluttede kl. 20:47 med kaffe og drømmekage. 

 

 

9. Konstituering af bestyrelse 

Formand: Martin Winther-Gaasvig 

Næstformand: Jens Skov Rasmussen 

Kasserer: Svend Aage Kristensen. 

Sekretær: Jakob Schjødt-Pedersen. 

Ideer til projekter: 

Nogle lokalråd har produceret beachflag – med sponsorstøtte.  

 

Badges, postkort kan også være en ide til branding. 

Brug penge til en debataften: Politi og trafik i Tommerupperne. 

Pæleprojekt: Kan vi få tegnet de gamle stier op på et nyt kort og få nogen til at renovere de gamle pæle der 

viser vej.   

Første bestyrelsesmøde: 12. december 2018 i Tommerup Forsamlingshus. 



 

Referent: Jakob Schjødt-Pedersen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


