
Tommeruppernes Lokalråd 
 
Bestyrelsesmøde på torsdag d. 3/12 kl. 19.00, mødelokale 1. sal i det gl. rådhus, Møllebakken 22A, 5690 
Tommerup st.  
 
Tilstede: Vibeke, Sofia. Martin, Svend Aage, Michael, Jakob SP, Sven Erik, Jakob Storm 
 
Dagsorden: 
0. Bordet rundt præsentation: Hvem er du og hvad vil du gerne arbejde med i lokalrådet. 
1. Årshjul (Bestyrelsesmøder og aktiviteter: Affaldsindsamling, Vi mødes på midten, Indvielse Kirkebjerg, 
Bosætningskampagne(boligmesse), Byrådsmøde på Overmarksgården ??: AOF ??)  
2. Dato for Dialogmøde med politikkerne. 3 datoer meldes ind.  
3. Arbejdsgrupper status 
4. Projekter:   - Kirkebjerg klimasøer (vedligeholde, skilt, Indvielse) 
                             - Tallerupsøerne (opstart rekreative arealer, evt. ansøgning Energi Fyn Almen fond) 
                             - Stier på tværs af kommunen. (1. delprojekt Glamsbjerg – Tommerup st.) 
                             - Byggegrunde  
                             - Bosætning 
                             - Udviklingsplan?? 
5. Høring på revideret Erhvervs- og Vækstpolitik i Assens Kommune.  
6. Økonomi, revideret regnskab og budget.  
7. Eventuelt 
 
 
Referat: 
 
0. Bordet rundt præsentation: Hvem er du og hvad vil du gerne arbejde med i lokalrådet. Velkommen til 
Sofia Svensson, Vibeke Holm og Michael Grundsøe 
Bosætning, Samskabelse og de store bæredygtighedsprojekter, Stier og Tallerupsøerne vil især have 
lokalrådets fokus fremover. 
 
1. Årshjul  
Bestyrelsesmøder 20/1, 14/4, 18/8, 27/10. Generalforsamling: 24. november 2021. 
og aktiviteter: Affaldsindsamling 18/4,  
Vi mødes på midten (aftales 20/1 under hensyntagen til coronasitiuationen),  
Indvielse Kirkebjergsøerne 8. maj 
Bosætningskampagne – afventer Assens Kommune.  
Byrådsmøde på Overmarksgården – ukendt dato pga. corona.  
AOF – kan arrangere vandretur eller foredrag fx 
Tur med Assens Forsyning rundt om Tallerupsøerne – dato afventer forsyningens færdiggørelse af område. 
Sommerfest ved Kirkebjergsøerne.  
Gymnastik-arrangement med Tommerup Idræt ved Kirkebjerg? 
 
2. Dato for Dialogmøde med politikkerne. 3 datoer meldes ind. (Forslag: 4/2, eller 11/2 25/2) 
3. Arbejdsgrupper status.  
Punktet blev inkluderet i pkt 4.  
 



4. Projekter:    
- Kirkebjergsøerne (vedligeholde, skilt, Indvielse) 8. maj indvielse. Økonomi skal drøftes i forhold til 
vedligehold. Der er en lille gruppe der er hedder Vedligeholdet som vil lægge muld ud ved træerne. Martin 
udfærdiger messingskilt. 
 - Tallerupsøerne (opstart rekreative arealer, evt. ansøgning Energi Fyn Almen fond 2/2).  
 
Martin har holdt møde med Kompan og Assens Kommune. Kompan (fondmiddelgiver) kommer med et 
forslag til natur-prægede aktivitets-elementer. Altså ikke en legeplads i pang-farver.  
Spørgsmål: Hvorfor skal vi have så mange ting på området? For at gøre det attraktivt og det har været en 
del af en lang borger-proces. Der bliver kun elementer stillet op langs Assensbanen – resten bliver meget 
naturligt. Dog kommer der klassse-shelter og evt. et kunstnerisk vartegn ved den nordligste bakke. 
 
- Stier på tværs af kommunen. (Assinoen 1. delprojekt Glamsbjerg – Tommerup st.). Vi indbyder til et 
samarbejde med andre lokale lokalråd i Verninge, Brylle og Glamsbjerg. 
- Byggegrunde. Jakob Storm har kontakt til Plan i Assens Kommunen, om flere byggegrunde. Møder 
fremover med kommune og privateinvestorer. På Dialogmøde med kommunalpolitikere vil vi slå endnu et 
slag for byggegrunde ved Vesterled og i Stationsbyen 
- Bosætning. Valg til fælles bosætningsportaludvalg. Henriette og Morten fra hhv Jordløse og  Verninge 
indstilles.  
- Udviklingsplan. Planen er udarbejdet af Assen Kommune og er fra 2017. Den bør opdateres og tages op 
på de kommende møder. Regnvandsplanen inddrages. Kan der blive tale om byforskønnelse i forbindelse 
med gravearbejdet i Stationsbyen? 
 
5. Høring på revideret Erhvervs- og Vækstpolitik i Assens Kommune.  
Spørgsmål: Hvor er midlerne til at opfylde visionerne?  
Sofia samler op udfærdiger et høringssvar. Deadline 11/12. 
6. Økonomi, revideret regnskab og budget. Konto oprettes pr. bevilling?  
Regnskab er revideret og godkendt af revisorer.  
På det kommende dialogmøde vil vi gerne høre Kommunen om garantistillelse i forbindelse med projekter 
som ved Tallerupsøerne. Steen Søgaard (AK) er på opgaven. 
 
7. Eventuelt.  
Visit Assens vil gerne vide mere om vores lokale perler til fx cykelturisme: 
 
Turistideer, Lilleskov Teglværk, Kirkebjergsøerne, Tallerupsøerne, Fyrtårn Tommerup, Brændholtbjerg, 
Dyred Banke/Pilebakken. Sidstnævnte kan godt turistudvikles mere. I dag er der kun en meget lille p-plads 
og et gammelt skilt. 
 
Referent: Jakob Schjødt-P. 


