
Tommeruppernes Lokalråd 
 
Referat fra Lokalrådsmødet onsdag d. 19/2 kl. 19.00 i Tommerup gl. Rådhus, Møllebakken 22A, 5690 
Tommerup. 
Martin, Johnny, Karsten, Jakob deltog. 
 
Formøde med AOF-repræsentant der fortalte om gode muligheder for lokalt samarbejde. 
 
 
Formøde 
AOF: Folkeoplysning på landet. Muligheder for samarbejde vedr. arrangementer  

Eksempler på lokale arrangementer:  

Foredrag med Erik Clausen, foredrag med Leonora Christine og foredrag  med Arlette 
"historien om holocaust" 
Jordløse: Foredrag/workshop om Klimavenlige/fremtidens haver, og foredrag med en 
masse andre kendte foredragsholdere 
 
Forberedende voksenundervisning fx ordblinde svu-godtgørelse.  
Relevante virksomheder kan måske være Erhvervsparken – Stark, Borring Plast 
Emner til foredrag kursusrække kan være: Stress, Lokalsamfund, Klimahaver, kunst, 
fx i samarbejde med Tommerup Keramiske Værksted,  
Forfatterworkshop/foredrag med fx lokale Mads Peter Nonbo, og andre forfattere,  
Vi summer over de mange muligheder. Vi vil gerne lave nogle møder i efteråret.  
 
 

Bestyrelsesmøde: 
- Økonomi. Status. Sidste revisorunderskrevet årsregnskab og budget mangles. Det skal bruges til 

fondsansøgninger mm. – emne udskudt - kasserer fraværende. 
- Emner til dialogmøde med politikerne 4/3  

1. Opdateringer på byggegrunde/byggeprojekter,  
2. Ønske om nye kommunale byggegrunde i Tommerup st.,  
3. Kommune garanti ved fondede projekter,  
4. Togtransport.  
5. Lys på Sortebrovej,  
6. Ny vej rundt om Tommerup Nørremarksvej/Tobovej pga lav tunnel.  
7. Samarbejde om Savværksgrundsboliger 
 

- Emner til byråds- og dialogmøde 27/5 ud over dagtilbud.  
Beslutning: Cykelsti til Overmarksgården, Trafik- tog taxa,  

- Indvielse, genplantning af de sidste træer, rengøring af areal, aktivering af vedligeholdelsesgruppe. 
Snak om Tallerupsøer, (drift- og vedligeholdsmøde 3/3 hos Assens Forsyning.)  
Beslutning: Martin spørger naboer om de vil med til mødet 3/3 hos Assens Forsyning.  
 
 

- Martin foreslår en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få ændret vores vedtægter. 
Der er en passage i §8 stk. 2 der siger at vi ikke må skifte gæld. Dermed kan vi ikke låne penge. De 
fleste fonde overfører først midler når der er lavet et stykke arbejde, vi bliver dermed nød til at låne 



penge til udførelse før vi kan få penge udbetalt af fondene.   
Beslutning: I første omgang venter vi til den ordinære generalforsamling. Hvis det bliver nødvendigt 
må vi lave en ekstraordinær generalforsamling.  

 
- Arrangementer status:  

Affaldsindsamling: Samarbejde med Nomavents om Kampagne. 
Gåtur på skinnerne 10/5.  
Søen: 2/5 13-15, Taler, også lokalrådet, snoreklip, aktiviteter: Afsløring af sten, Navnekonkurrence 
Facebook, Spejderne, Skolen, Naturvejleder, Tip-en13’er med præmie (gavekurv). Forplejning v 
Assens Kommune. FB-event.  
 

- Byambassadørerne: Status. Inge Holst overtager efter Kathrine. 
- Bosætning status. Forårskampagne aflyses da der er en kommunal kampagne på vej. 
- Stigruppen status. Samarbejder med andre lokalgrupper i Kommunen.  

Assinoen 50 -60 km. rundt om Asasens Kommune kan være på vej med stier oven på 
spildevandsledningen til renseanlægget. Ikke alle stier kan offentliggøres aht. lodsejere.  

- Bæredygtighedsgruppen status. Arbejdet lægges i stigruppe og klimasøprojekter. 
 

Eventuelt: 
Digital løsning.  
Jakob: Vi er ikke helt i mål med at få en digital løsning til udveksling af dokumenter 

 

Næste møder 
18/2 Møde vedr. planlægning af indvielse klimasøerne Kirkebjerg, kl. 14.30 – 16.00, Tommerup 
forsamlingshus. Martin og Karsten deltager.  
26/2 Møde vedr. bosætning kl. 19.00 i Fyrtårn Tommerup. Jakob Schjødt deltager. 
26/2 Møde vedr. planlægning af byråds- og dialogmøde 27/5, kl. 19.30 på Overmarksgården. Johnny og 
Karsten deltager 
3/3 Møde vedr. Tallerupsøerne og efterfølgende drift og vedligehold Kirkebjerg, kl. 9.30 – 11.00 v. Assens 
Forsyning, Skovvej 2, Assens. Sven Erik og Martin deltager 
4/3 Dialogmøde med byrådspolitikkerne kl. 19.00 – 21.00, Sted?  
9/3 Møde stigruppe region NORD, sted tilkommer 
 
20/4 Fællesmøde lokalråd vedr. tværgående stiforløb, kl. 19.00 Ebberuphallen, Martin deltager 
26/4 Affaldsindsamling, Tommerup st.: Sven Erik, Martin½ og Tommerup by: Jakob 
2/5 Indvielse klimasøerne på Kirkebjerg. 
10/5 Gå-tur på skinnerne 
19/5 Fundraising dag Fyn 
27/5 Byrådsmøde Tommerup, kl. 17.00 Overmarksgården, Tommerup 
19/8 Lokalrådsmøde 
 
Referent Jakob Schjødt-P. 


