
Referat lokalrådsmøde 12. december 2018 

Tommeruppernes Lokalråds møde i Tommerup Forsamlingshus 

Fuldtallig bestyrelse mødes i Tommerup Forsamlingshus. 

•         Valg af referent - Jakob 

•         Præsentation af ny bestyrelse.  

Velkommen til Sabine og Jens R. som har erfaring med bla. bestyrelsesarbejde. Bordet rundt 

præsentation. 

•         Økonomi – status.  

Der er ikke brugt penge siden generalforsamlingen.  

•         Status for arbejdsgrupper   

Fordeling af poster:  
Branding og bosætning Jakob, Lisbeth, Sabine. 
Bæredygtighed og stisystemer: Martin, Jens R., Sven Erik, Svend Aage.  
Lys ml. Tommerupperne: Karsten, Jakob 
Ambassadører: Sabine 
(Puls i byen: Karsten) 
(Mobilitet: Martin) 
(Samskabelse: ) 

 
- Lilleskov Teglværk, samarbejde om stisystem.  
Teglværkets bestyrelse kan ikke imødekomme vores ønske om opfyldning mellem skinnerne og har sendt 
følgende svar: 
Kære Martin. 
Bestyrelsen har behandlet jeres ønske om at lave opfyldning mellem svellerne, men kan ikke imødekomme 
dette ønske. 
Vi er af den overbevisning, at sporet kan benyttes som trampesti, som det er nu, og af hensyn til 
skinnecykelbrugerne ønske vi ikke mere færdsel. 
Med venlig hilsen 
Foreningen Lilleskov Teglværk. 

 

Vi prøver fortsat at se om der er andre muligheder i samarbejde med Assens Kommune og andre 

interessenter.  

Vi vil gerne invitere til to gåture langs banen for at snakke om og vise hvad der sker langs 

Tommerup Banen.  

Kl. 14:00-16:00. Startsted og slutsted. Forplejning?  Der blev ikke fastsat en dato for turen. 

Meningsmåling: på Facebook. Sabine og Jakob. 

 

- skal bevilling vedr. stisystemer fra Assens Kommune genansøges? Nej ikke pt. men det taler vi 

med Steen Søgaard fra Assens Kommune om. 

 

Ambassadører: Har nu kun adressen ikke navnet på de nye pga. GDPR. Så ved ambassadørerne ikke på 

forhånd hvem det er de skal besøge. Det giver lidt usikkerhed. Stadigt travlt oplyser Sabine som er én af 

ambassadørerne. 

 



•         Bestyrelsesansvarsforsikring  

– ikke aktuelt. 

 

•         Årshjul. Lokalrådsmøder 30/1, 2/4,21/8 10/10 20/11GF 

•         Datoforslag for dialogmøde med Assens Kommune. 21/2, 27/2, 6/3. 

•         Punkter til næste bestyrelsesmøde: 30/1 (Jens finder lokale) 

Arbejdsgruppeemner og personer.  

Byfornyelse/kunst, stiprojekter, trafiksikkerheds møde.  

•         Eventuelt: Byggegrunde solgt på både Højsletten og Vesterled. 

 
Referent Jakob Schjødt- Pedersen 


