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Lokalrådsmøde 10/10 2019  

0                        Kort aktiviteter siden sidst. 

1:  Beplantning af Kirkebjerg, Udmelding, afhentning af planter, kan vi nå det på én dag? Hvad 

med planter hvis ikke. 

Plantedagen afholdes søndag den 27. oktober kl. 9:00. 

Sandwich bestilles i Brugsen Knarreborg 

Vi kontakter følgende interessenter:  

KFUM-Spejderne, Tommerup Skoles støtteforening, Tommerup Efterskole, Vestfyns Efterskole og 

Forsamlingshuset  

Naboer: Vi uddeler invitation til naboerne. 

 

Jakob laver Facebook opslag. Poster til butikker. 

Afhentning: Lørdag kl 10 i Assens Planteskole. 64711699. Fåborgvej 12. 

2                           Arbejdsgrupper, status 

Bæredygtighed: Ansøgning sendt til Friluftsrådet ang. rekreative tiltag Tallerupsøerne. Flere partnere 

nævnt i ansøgning. Se pkt. 5. (Martin) 

 

Sti-laug ledes af Jakob Storm: Møde 8/10. Stisystem i forbindelse med ny Spildevandsledning gennem 

Assens Kommune undersøges., interne stier: Genoplive de stier der blev afmærket i 2001. Supercykelsti til 

Odense. (Martin) 

Kommunikation: Det er nu muligt at tilmelde sig nyhedsbreve på Lokalrådets hjemmeside. Alle opfordres til 

at tilmelde sig og til at skrive et indlæg. Der bliver ofte lagt opslag på Facebook og Instagram og nogle gange 

også på Twitter. (Jakob) 

Bosætning: Der er solgt fire grunde på Vesterled og tre grunde er reserveret. Vi må have gang i næste fase 

af Overmarken. Drøftes på næste møde med kommunalpolitikere. (Jakob) 

Byfornyelse: Gavlmalerier. 150.000 kan være en budgetramme for Tallerupvej. Drøftes senere. (Martin) 

 

3                           Økonomi, status – Der skal laves regnskab til generalforsamling 

Godt 32.000 kroner i kassen.  

Regnskab og Budget fremlægges i udskrevet stand på generalforsamling, så det kan sendes til Assens 

Kommune. (Svend Aage) 

4                           Fibernet til byerne, status 
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Tommerup Antenneforening laver aftale med EnergiFyn og der etablerer fibernet i hele Tommerup St. Det 

synes vi er rigtigt godt. (Sven Erik) 

 

5                           Tallerupsøerne, status. 

Fondsansøgning ved Landdistriktsrådet.   

Varmepumpeanlæg. Høringsfrist 24. november. Vi (Martin) sender høringssvar. 

Regnvandsplan er også i høring.  

6                           Generalforsamling, dato, er der nogen der skal prikkes? 

Vi diskuterede forskellige mulige kandidater 

Jens, Lisbeth ønsker ikke genvalg.  

Sabine træder ud efter eet år. 

Jakob stiller op igen. Svend Aage overvejer. 

Mødet holdes på Rådhuset: Jens booker.  

Indkaldelse. Martin laver avisannonce. 

7                           Punkter til næste bestyrelsesmøde – efter generalforsamling. 

Konstituering. 

Gavlmaleri. 

Tallerupsøer. 

Arbejdsgrupper. 

Arrangementer fremover: Affaldsindsamling. 

8                           Eventuelt 

Oprydning ved Tommerup Jagt&Fiskeri. Jens ringer og spørger ejendomsmægler. 

Bosætningskampagne i foråret sammen ejendomsmæglere, CityTommerup, og butikker. Drøftes senere. 

(Sven Erik) 

 

Der er ledige boliger på Møller Eriksensvej efter at der er lukket institutionslejligheder. De ejes af Hans 

Storm. Pt. usikkert hvorfor de står tomme. 

Referent: 

Jakob Schjødt-P. 


