TOMMERUPPERNES

LOKALRÅD
Tommerup november 2019

Generalforsamling – Tommeruppernes Lokalråd
13. november 2019
1. Valg af dirigent og referent.
Jens Rasmussen og Jakob Schjødt-P.
Der var 16 deltagere til generalforsamlingen på Det gamle Rådhus, Møllebakken 22, 5690 Tommerup, som
blev konstateret lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Martin Winther-Gaasvig:
Jeg vil starte med at byde velkommen og så vil jeg gerne takke mange gange for samarbejdet internt i
bestyrelsen og med eksterne samarbejdspartnere, samt for det arbejde der er lavet i vores arbejdsgrupper,
og støtten fra de borgere der er mødt op, når vi har holdt arrangementer, det er højt værdsat.
4. år i lokalrådets virke er nu tilendebragt og nu kan vi gå i gang med det 5. Jeg har været formand i de
seneste 2 år og er rådets 3. formand.
Udover formand er jeg også tovholder for arbejdsgruppen Bæredygtighedsgruppen.
Til dem der ikke kender mig, så bor jeg i Tommerup st. med min kone og 3 mindre børn. Til dagligt er jeg
lektor på SDU hvor jeg underviser på bygningsingeniøruddannelsen, ved siden af jobbet forsøger jeg at lave
en master indenfor indeklima og bygningsenergi.
Vi har ligesom sidste år kørt videre med kun at have 4 faste lokalrådsmøder, men erfaringen viser da også
at der er flere møder ved siden af disse bla. med kommune, forsyningsselskaber og andre lokale foreninger
og dertil så også de arrangementer vi med god succes har sat i søen det foregående år.
Af møder har vi holdt det årlige dialogmøde med Assens Kommune
(Emnerne var her: Infrastruktur, Byggerier, Klimaprojekter: Kirkebjerg, Tallerupsøerne, Andre projekter:
Assensbanen, Lys på Sortebrovej, Byforskønnelse: Bla. renovering af kunstværker). Vi har holdt møder med
Assens Kommune vedr. projekter Kirkebjerg, Tallerupsøer, trafikforhold, planlægning temadag,
Borgermøde vedr. budget, Vision 2030 mm. Vi har været værter og medværter i forbindelse med 2 x
rundvisninger om klimasøerne på Kirkebjerg, Landsindsamlingen af skrald 2019, Gå-tur ”Vi mødes på
midten” (Assensbanen),
Vi har i det foregående år hovedsageligt holdt møder på Det gl. Rådhus, men også i Tommerup
forsamlingshus, Tommerup Erhvervspark, og ved KFUM-spejderne ved Højfyns friluftcenter.
Her udover er der arbejdsgruppernes arbejde.
Vi har byambassadørerne som byder tilflyttere velkommen med en velkomstkurv.
Vi har bæredygtighedsgruppen der bla. har arbejdet med rekreative arealer, kunst og varmepumper.
Vi har vores branding- og bosætningsgruppe der har arbejdet med at give en evig strøm af nyheder og
information omkring lokalområdet på de sociale medier.
Og så har vi vores nyetablerede sti laug, der jo som navnet antyder, koncentrerer sig om stiforløb.
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Arbejdsgrupperne består af frivillige borgere, alle kan melde sig til. Bestyrelsens medlemmer deltager også
her fordelt på de forskellige grupper. Hvis der er nogen der har lyst til at skrive sig op til en arbejdsgruppe,
kan de gøre der her efter generalforsamlingen.
Aktiviteter
Udover det nævnte arbejde kommer korrespondance, høringssvar og arrangementer. Så der har været en
del aktivitet det forgangne år.
De høringssvar vi har arbejdet med i 2019 er:
Regnvandsplan Tommerup st.: Assens Kommune, Assens Forsyning A/S og Rambøll har udarbejdet en flot
gennemarbejdet regnvandsplan for Tommerup st. Der ligger mange muligheder i øget værdi for byen i
flotte rekreative områder, regnvandsbede langs vejen og bedre håndtering af spilde- og regnvand.
Vi har givet input til planen ved arbejdsgruppemøder mellem lokalrådet og Kommunen og forsyningens
projektgruppe samt ved et borgermøde i Tommerup forsamlingshus. Efter at forslaget til regnvandsplanen
blev offentliggjort har vi også givet høringssvar til den. Vi havde i første omgang ved møderne koncentreret
os om området øst for Assensbanen, syd for vestbanen, som vi har kaldt Tallerupsøerne.
Energianlæg Tommerup st.: Der er planlagt et energianlæg i form af luft/vand varmepumper i det nye
rekreative område Tallerupsøerne. Det mener vi er bedst placeret ved det eksisterende solfangeranlæg.
Område til regnvandsbassiner og energianlæg: Det samme som førnævnte.
Dagligvarebutik Skallebølle: En større Netto butik i Skallebølle, større end lokalplanen foreskriver. Denne vil
ufravigeligt have indflydelse på butikkerne i Tommerupperne. Kunder er lokale og men en butik af denne
størrelse (1.200 m2) skal også tiltrække pendlere for at kunne løbe rundt.
Derudover er der giver høringssvar og input til Evaluering af lokalrådsmodellen, til bosætnings kampagner
for Assens Kommune og Kommunens sundhedspolitik.
I forbindelse med Tallerupsøerne, så er det således at Assens Forsyning A/S har købt arealet og over de
næste år etablerer klimatilpasningssøerne. Men der er ikke deres eller fra anden side afsat midler til de
rekreative arealer.
Vi har vi hermed i oktober skrevet en fondsansøgning til Landdistrikspuljen under Erhvervs- og
Byggestyrelse. Hvor vi har søgt midler for 494.000,- til de rekreative arealer ved Tallerupsøerne. Dette er til
grusstier og areal, plankestier og broer over vandløb, udkigsplatforme, beplantning (i form af frugttræer,
buske, allétræer, vildeng med græs og blomster). Så er det til infobjælkehytte med grønt tag,
naturlegeplads og natur fitness, skiltning og bænke rundt i området. Vi har i ansøgningen søgt at lave
tiltagene så de falder så godt ind i naturen som muligt. Vi vil gerne have, at arealet fremstår som et område
med øget natur og biodiversitet for beplantning og vandløb. Det skal være et flot område der vækker
opmærksomhed, når man f.eks. passerer det i tog, men også et område der har den størst mulige
rekreative anvendelse af lokalsamfundets beboere.
Branding. Vi har en god mand i Jakob Schjødt-P. der gør en del i SoMe. Vi kan mærke at det virker det giver
opmærksomhed og omtale. Små videoer kan fortælle en historie hurtigt. Disse har været set af mange.
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Vi har i det forgange år har god succes med at afholde arrangementer.
Arrangementerne har været velbesøgt, det har skabt omtale og sammenhold føler vi. Så det er helt sikkert
noget vi vil forsætte med at gøre i det nye år.
-

-

-

Landsindsamlingen af skrald: En af fokusområderne i lokalrådet er bæredygtighed. Så det giver
rigtig god mening at vi støtter op om dette projekt. Vi har stået for forplejning og den lokale
indsamling i regi af Danmarks Naturfredningsforening. Én indsamling i stationsbyen og én i
Tommerup by.
For at skabe lidt fokus på de ting der sker i lokalområdet, samt at skabe lidt fokus på Assensbanen
som et naturskønt område der også kan bruges til vandreture, havde vi arrangeret en gå-tur fra
hver af Tommerupperne. På turen kunne vi så fortælle lidt langs vejen, fra stationsbyen gik vi forbi
Savværksgrunden og Tallerupsøerne. Fra Tommerup by kunne vi snakke om Kirkebjerg og den ny
udstykning. Vi mødes på midten. Det skaber også god mening når nu vi arbejder på at forbinde de
to tommerupper bedre sammen.
Rundvisning ved Kirkebjerg og borgermøde omkring det ny rekreative areal Tallerupsøerne.
Vi havde stor opbakning til plantedagen d. 27/10 hvor vi plantede alle planterne på under en time.
Vi sluttede af med øl og vand og en sandwich. Vi vil nu her etablere en frivillig gruppe til
vedligeholdelse af areal. Først skal vi dog lige blive enige med de andre parter om hvor meget vi
skal forpligte os til at vedligeholde.

Vi har skabt en ny arbejdsgruppe Sti Laug Tommeruppernes Lokalråd. Denne gruppe vil arbejde videre med
stiforløb med Jakob Storm som tovholder der kommer med en masse nye gode idéer til stiforløb. Der vil
blive en masse projekter der kan tages fat i, i det nye år.
Af kommende arbejder:
•

Videre arbejde med Klimasikring og rekreative arealer i Tommerup st.

•

Videre arbejde med stisystemer – nu i ny arbejdsgruppe

•

Videre arbejde som sparringspartner til kommunen og forsyningsselskaber

•

Arbejde for områdets beboere i form af høringssvar

•

Bosætnings-kampagne

•

Afholdelse af arrangementer.

Med dette vil jeg afslutte formandens beretning. Martin Winther-Gaasvig
Kommentarer fra deltagerne om:
Fjernvarmeselskabernes manglende samarbejder er svært at forstå og derfor kommer varmepumpeanlæg
ved Tallerupsøerne. Der blev opfordret til at deltage i selskabernes generalforsamlinger.
Det i beretningen oplyste befolkningstal bør omfatte begge sogne (ikke kun byerne) Der er samlet set
vækst.
Assens Banen bør vedligeholdes bedre så der skal ske færdsel til fods. Det er Lilleskov Teglværk der har
aftalen med BaneDanmark. Lokalrådet har tidligere forsøgt at få et samarbejde op at stå med Lilleskov
Teglværk. Det har ikke været muligt indtil videre.
Forslag om at lave en Bosætningskampagne – fx ved SneCup og andre større arrangementer, hvor der er
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gæster i byen. Lokalrådet arbejder på en kampagne med flere aktører til foråret.
Beretningen blev godkendt med applaus

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
Underskud på 3807 kroner – men der tages fra en kassebeholdning på 30.827 kr. der svarer til to års
kommunalt tilskud. Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
Der budgetteres med et underskud på 5.500 kr i 2019/2020. Indtægt 15.000 kr.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
– ingen.
6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
(valg af stemmetællere)
Sabine træder ud.
Jens, Lisbeth ønsker ikke genvalg. Svend Aage og Jakob ønsker genvalg.
Nye medlemmer stillede op og blev valgt uden aftemning:
Jakob Storm, Johnny Arentoft Svane, begge fra Tommerup Stationsby.
Der er stadig én plads der ikke er besat. Så lokalrådet fik generalforsamlingens bemyndigelse til
selvsupplering.
Suppleanter: ingen meldte sig.

7. Valg af revisorer:
Michael Vangsgaard (Tommerup By)
Lotte Nissen (Tommerup Stationsby)

8. Eventuelt.
Stor tak til Sabine, Lisbeth og Jens for deres store arbejde i lokalrådet. Lisbeth har været med fra
begyndelsen i 2015.
Nyhedsbreve
– man kan tilmelde sig på hjemmesiden.
Vedligeholdelseslaug på Kirkebjerg.
Lokalrådet tager en snak med Assens Forsyning om hvordan området kan og skal passes og af hvem.
Forslag om en Arbejdsdag på området. Flere naboer meldte sig til en arbejdsgruppe til at holde området.
Stigruppe
Ny arbejdsgruppe der vil skabe flere stiforbindelser i og omkring Tommerupperne til transport, motion og
rekreative aktiviteter.
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Ambassadører
- har travlt med at dele gavekurve ud til tilflytterne.
Lokalrådet har været medunderskriver, af et læserbrev, som beder om at S-togslignende drift på
Fynsbanen, når den nye togbane kommer på Fyn. Der bliver mere plads på den nuværende bane, så der
burde blive plads til flere lokaltog.
Boliger
Befolkningstallet i Tommeruppernes sogne er 4707. Det vil sige 11% af Assens Kommunes befolkningstal.
Seks grunde solgt på Vesterled oplyser Søren Steen Andersen.
Næste etape er 21. grunde.
I Tommerup St. bliver der udviklet på at oprette private byggegrunde ved Svanevej og Kildebjerggårdvej.
Derfor er der pt. ikke udsigt til kommunale grunde i Stationsbyen.
Nye andelsboliger på Savværksgrunden åbner til april. Alle 22 boliger skulle være udlejet.
TV2 Mast gik amok, og det opdagede 400.000 borgere i hele landet. Så her blev Tommerup kendt.
Transport:
2+1 veje udbredes i Assens Kommune for at skabe bedre sikkerhed. Pt. ingen i Tommerupperne.
Det blev bemærket at der er meget ventetid i Odense når man skal hjem fra fx København. (Se evt ny
køreplan fra 15/12-2019 red.)

Referent: Jakob Schjødt-P.

Generalforsamling 2019

Side 5/5

