Tommeruppernes Lokalråd
Referat lokalrådsmøde 21. oktober 2021
Tilstede: Martin, Svend Aage, Sven Erik, Karsten, Jakob Storm(online), Jakob SP (vært).
Ikke tilstede: Jens R. Johnny, Sofia.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

siden sidst
økonomi
Tallerupsøerne status
Byggegrunde status
Flyt til Sydvestfyn
Kirkebjerg. Navnekonkurrence. Udnævnelse af vinder lørdag 24/10. Udgifter til vedligeholdelse nu
og i fremtiden.
7. Generalforsamling torsdag d. 19/11. Emner til bestyrelse, arrangement og covid-19 forhold.
8. Eventuelt
Referat:
1. Siden sidst:
Affaldsindsamling – vellykket og især med god deltagelse i stationsbyen!
Vedligeholdet ved Kirkebjergsøerne: Der er sat en stor sten op og der er fjernet uønskede planter omkring
træerne og buskene er genfundet. Der er sat pæle op ved træerne.
Der har været et møde ved Tallerupsøerne med kommunaldirektør Albrechtsen.
Møde med investorer – se pkt. 4.
Der er lavet en server med plads til vores dokumenter, billeder og egne film. Notifikationer skal sættes op
så man ser hvornår der er nyt.

2. Økonomi.
Der er en kassebeholdning på 26.444 kr. Der er for nyligt blevet brugt en del på serverløsning og støtte til
”Vi handler lokalt i 5690”. Her har lokalrådet betalt over 4000 til plakater, og andre tryksager.
Vi har fået årets støtte til Lokalrådet fra Assens Kommune. Vi skal dog huske formeldt at søge om pengene.

3. Tallerupsøerne – status
Vi har indtil nu fået tilsagn om 1.480.000 kroner i fondsmidler. Projektet skal tilpasses fondene og vi skal
have en dialog med fondene om at få bevilliger til den opdaterede plan. Planarbejdet udskydes til 2021 pga.
travlhed.
FDF-foreningen skal flytte inden for to år og vi kunne godt tænke os at de fik en plads på arealet- det er
Forsyningen ikke umiddelbart interesseret i, så det kræver dialog med Kommunen.

De måtte bruge dynamit på Gyvelvænget for at få kloak/regnvandsrør gennem en meget stor sten.
Der er besigtigelse 26/10 med Assens Forsyning, Rambøll og biologer. Lokalrådet deltager.
4. Byggegrunde nye og eksisterende:
Jakob Storm har god dialog med en række lokale investorer om at finde og udvikle byggegrunde. Det
kræver dog lidt flere beregninger på konkrete projekter før de vil give yderligere tilsagn. Men dog er der
tilsagn om 1 mio. kroner til projektudvikling.
Savværksgrunden: Der sker vist lidt – men det går ikke så hurtigt. Der kommer måske 60-80 andelsboliger.
Der er følgende byggegrunde i Tommerupperne: Vesterled, to ledige – håber på flere på kommunal grund.
Kommunens budget for de kommende år har sat penge af til grunde i kommunen – men det er ikke
bestemt hvor.
Teglhøjen to ledige og Skovkanten oplever mange interesserede, men der er besværlige jordbundsforhold,
så mange bakker ud.
5. Samarbejde om bosætning i kommunen:
Der kommer en kommunal bosætningsstrategi i foråret 2021. Her vil de samarbejdende lokalråd gerne
have en internetportal (hjemmeside) sideløbende med kommunens. Lokalportalen skal i højere grad
henvise interesserede tilflyttere til lokalområdernes hjemmesider. Navnet Sydvestfyn er ikke alle lokalråd
enige i, og er derfor taget ud.
Der er ved at blive udarbejdet kommissorium (samarbejdsaftale) mellem kommune og lokalrådsudvalg.
Jakob SP giver input fra Tommerupperne.
6. Kirkebjerg. Navnekonkurrence. Udnævnelse af vinder lørdag 24/10. Udgifter til vedligeholdelse nu og i
fremtiden. Vinder er Anders Ebsen og Pia Stolberg Jensen. De får en kurv fra Butik Sortebro og en buket fra
Poetry blomster. Det sørger Jakob SP for.
Vi skal være opmærksomme på økonomi til vedligehold af Kirkebjergsøerne og Tallerupsøerne. Det skal
med i budgettet og vi skal have fundet en finansieringsform.
Der er ansøgt om skraldespande til Kirkebjergsøerne – men den ansøgning ligger hos Jakob(?) på Assens
Kommune.
7. Generalforsamling 19/10 2020.
På valg: Jens R. Martin, Karsten, Sven Erik. De er villige til genvalg.
Vi kan konstatere at kønsfordelingen er skæv.
Vi skal alligevel finde flere kandidater og suppleanter. Det gør vi ved at søge på lokale facebookgrupper,
spørge frisørerne, skrive nyhedsbrev, opslag på Facebook og i netværket. Byambassadørerne inviteres med
Vi holder en kort kandidatstatus den 10/10.
Jakob SP spørger på Fyrtårnet om de har plads. Arrangementet skal også holdes online af hensyn til covid19.
8. Eventuelt
Byambassadørerne vil gerne have et badge der viser hvem de er, nå de er ude og banke på døre. De bliver i
øjeblikket bedt om at skaffe en underskrift fra tilflytterne så kommunen kan sende et spørgeskema om
tilflytning. De har delt 60 kasser ud i år. Jakob SP bestiller badge.

Bemærk online møde on kommunens klimastrategi 29/9. Martin deltager
Stiftende Generalforsamling Vestfynstoget Jakob Storm deltager og tager kontakt til lokal initiativtager Erik
Hammerbak.
Der nikkes ja til at der må købes plugin til hjemmesiden så den kan opdateres og gøres mere mobilvenlig.
Medlemmerne opfordres til at kommentere på indholdet af hjemmesiden.

Referent Jakob SP.
Kommende møder:
20/10

Fællesmøde lokalråd – flyt til Sydvestfyn

24/10

Udnævnelse vinder af navnekonkurrence, Kirkebjergsøerne kl. 10.30.

26/10

Besigtigelse Tallerupsøerne med Assens Kommune og Assens Forsyning kl. 15.00.

26/10

Generalforsamling Vestfynstoget, Stationsvej 13 Aarup kl. 19.15

29/10

Online klimaevent Assens Kommune kl. 19.00

19/11

Generalforsamling Tommeruppernes Lokalråd

