Lokalrådsmøde 2. december 2019
Deltagere: Martin, Jakob Storm, Jakob Schjødt, Sven Erik Schmidt, Johnny Arentoft og Jens Rosenlund.
Fraværende: Svend Aage, Karsten.
Siden sidst:
Temadag med lokalråd
Fælles platform for lokalrådene: Sydvestfyn.dk bliver udviklet i samarbejde med Assens
Kommune.
Stier på spildevandsrør-arealer, diskuteres med de andre lokalråd.
Fællesmøde med lokalråd 28/11.
Sti på Assensbanen. Der er flere lokalråd og interesseorganisationer der fortsat ønsker et
stisystem på Assensbanen. Lilleskov Teglværk drøfter sagen igen 12/12-2019.
Vis skal arrangere et møde med lokale interessenter – foreningen mm. på hele Højfyn. 3. feb.
Varmepumper kommer på nyt naturområde.
– taget til efterretning. Der var stor opmærksomhed i lokale medier. Vi lægger op til
samarbejde med Tommerup St. Fjernvarme.
Årshjul
Bestyrelsesmøder 2020:
19. februar 19:30 (forberede dialogmøde med kommunalpolitikere).
13. maj kl. 19:30
19. august kl. 19:30
21. oktober kl. 19:30
19. november – generalforsamling kl. 19:00
Affaldsindsamling 26. april 2020 klokken 10-12 sammen med andre foreninger.
Vi sætter folk på ad hoc. Nemt og godt arrangement.
Indvielse Kirkebjerg – engang i april. Dato aftales med Assens Forsyning.
Bosætningskampagne 29. marts. Svend Erik, Johnny, Jakob. Emner. (Mødes i januar) By-crawl.
Gåtur på skinnerne 10. maj.
Vi sætter folk på ad hoc. Nemt og godt arrangement.
Byrådsmøde på Overmarksgården 27/5: Børnepolitik og? Planlægningsmøde. kl. 17:00 – 20:30.
Dato for Dialogmøde med politikerne: Onsdag i uge 10, 11 eller 12.
---------------------Tre datoer meldes ind til Steen Søgaard. (Martin)
3. Arbejdsgrupper status:
Ambassadørerne: Otte nye tilflyttere i november,
Stigruppen: Møde i Stigruppe – mange ting vendt. 12/11.

Bæredygtighed:
Midt i december får vi svar på ansøgning om rekreative anlæg Landdistriktspuljen. 19/12
møde på biblioteket – sammen med stigruppe.
Byforskønnelse:
Gavlmalerier koster ca. 150.000 kr. pr. stk.. Tunnellen under jernbanen kan udsmykkes. Kan
vi nedsætte en gruppe? Drøftes senere.
4. Projekter:
- Kirkebjerg klimasøer (vedligeholde, Indvielse, plantning af sidste træer: Starten af januar,
hvis der ikke er frost.
- Tallerupsøerne (svar på ansøgning tilkommer december)
- Stier på tværs af kommunen. Update fra fællesmøde 28/11 i Ebberup. Der holdes et møde i
højfynsområdet sammen med interessenter. Turister, Nyt fællesmøde den 3. februar.
5. Lokalsamfundspuljen: Udsættelse af eksist. pulje Assensbanen/ Høgsholtstien mellem .
Ansøgning om nyt projekt: Gavlmalerier. Drøftes senere – vil nedsætte arbejdsgruppe.
6. Økonomi….
Kasserer ikke til stede.
Forslag om at sælge lodsedler for fx Børnehjælpsdagen.
Kan vi oprette et Nedrivnings-anpartsselskab til opkøb af øje-bæ’er. Måske kan vi bruge
”Vestervig-modellen”, hvor lokalråd opkøbte tomme bygninger.

Eventuelt: Bemærk Jul i Tommerup, hvor Martin har skrevet
Vi skal arbejde på at få besat den sidste lokalrådplads. Vi mangler kvinder og nogle flere fra Tommerup Syd.
Vi skal have en cloudløsning til vores mange dokumenter og projekter. Jakob S-P kigger på en løsning.

Referent: Jakob Schjødt.

