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Referat: Bestyrelsesmøde 27.10.2022 Dato: 27/8-2022 

Sted: Tommerup gl. rådhus, Møllebakken 22, 5690 Tommerup kl. 19:30. Ref.: Jakob Schjødt 

Deltagere: Martin, Sven Erik, Jakob SP, Karsten, Carsten, Svend Aage og Michael 

Afbud/ikke mødt: Jakob Storm 
 

Nr Emne Tekst Handling 
/Ansvar 

Tid 

1 Siden sidst  1) Arrangementer: Æblefestival – evaluering.  
Vi fik plantet 15 nye træer, og fik revet og presset æbler. Pap er godt at beskytte træerne med. Arrangementet kan 
gentages – evt. et andet sted.  
 
2) Arbejdsdage Tallerupsøerne – evaluering og kommende arbejde. Se pkt. 3,1. 

 
3) Orientering om afholdte møder:  

Stier på tværs. Kommunen arbejder på projektet. Ledninger til Haarby. Kommunen klar på at arbejde på en sti til 
Hesbjergskoven.  
Holmehaveprojektet – Åmosen er en del af det store projekt. Lokalrådet kan være med til sti- og shelterprojekter. 
Flyt til Vestfyn. På kig efter egnede tilflytterfamilier i fx i Tommerupperne. Har vi cases? 
Buchwaldsvej se punkt 5.  

  

2 Økonomi 1) Drift status (Svend Aage) 1700.- på konto. Der er ”lånt” til projektkontoen. Der kommer ca. 70.000 retur. 
34.000 til stiprojekt. 85.000 til byfornyelse. Lokalhistoriske skilte lavet til Jakob Storm. Venter på forfattet indhold.  

2) Projektkonto dækker Tallerupsøerne. (Michael/Martin). Der er brugt 1.2 mio. kr. 
 

  

3 Projekter 1) Tallerupsøerne – status. 

Madpakkehus mangler en del tagarbejde.  

Skilte mangler. Forsyning bliver bedt om at bidrage til skilte. Træplateau mangler. 

Forsyningen sælger et område, hvor vi har brugsret. Det vil vi gerne lige bemærke over for forsyningen, der havde 

meget travlt med at lave en kontrakt med os.  

Næste arbejdsdag 2. søndag i november: 13. november.  
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2) Generalforsamling 17. november: 

Hvem er på valg og hvem genopstiller? Se overblik nederst. 

Ekstra tiltag for at tiltrække flere deltagere? Hvem kan vi finde, der vil være med? 

Sted: Fyrtårn Tommerup  

 

3) Byforskønnelse og ny udviklingsplan.  

Open-call kunstprojekt. Martin: En ide til at komme i gang med projekter.  

Udkast strategi: Udpeg projekter og nedsæt én arbejdsgruppe efter generalforsamling. Vi arbejder videre på strategi 

til generalforsamling.  

 

4) Lokale stier:  

Projektopstart efter bevilling på 34.000 kr. Hvordan kommer vi i gang? Hvem kan vi få med ombord? 

Oplæg om stier fra lokalrådsmedlem på generalforsamling? 

Arbejdsgruppe etableres efter generalforsamling. Håber på nye arbejdsgruppemedlemmer. 

 

5) Bosætning.  

Lokalplan Appegrunden. Hvem laver høringssvar? Hvorfor ikke træhuse, ikke kobber- og zinktagrender. Sven Erik, 

Jakob SP. 

Seniorboliger Buchwaldsvej/Smedevej Sven Erik: Der er stadig tale om fem etagers byggerier. Brandsikkerhed? 

Projektstart august 2022. Plejeboliger først og så boligtårne.  

 

Se næste side…… 

6) Lokalrådsbibliotek på OneDrive.  

Hvem mangler at komme på? Sven Erik.  

 Eventuelt Frivilligfest 4. november. Ingen  

Kommende Byrådsmøde i Tommerup: Forår 2023. Dato ikke bestemt. 

Næste møde: 6. december. 
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Referat fra 2021 generalforsamling: 

Valg af lokalrådets 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.  

2001: Jakob S-P modtager genvalg, Svend Aage Kristensen modtager genvalg, Jakob Storm modtager genvalg, 
Michael Grundsøe modtager genvalg, Vibeke Holm Jensen udtræder af bestyrelsen efter 1 år.   
  
Nye medlemmer blev valgt:  
Carsten Madsen (Nord), 1-årig bestyrelsespost, Lotte Nissen (Syd) 1 årig suppleantpost. Lotte deltager også gerne i 
stiudvalg.   
  
Der er stadig en ledig suppleantpost. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til at forsøge at få afsat pladsen 
efterfølgende.   
  
  

 

På valg i 2022 Ikke på valg i 2022 

Martin – genopstiller. 
Sven Erik - genopstiller 
Carsten Madsen – genopstiller ikke. Vil godt være suppleant 
Karsten Pedersen – genopstiller. 
Lottes plads vakant 
 
Hvordan får vi flere kvinder med i lokalrådet? 
 
To kvinder søges 
Nyhedsbrev sendes ud. 
 

Jakob SP – ikke på valg 
Jakob Storm  
Svend Aage  
Michael 
 
 

 

 


