
Generalforsamling 17/11 2022 i Tommeruppernes Lokalråd 

16 fremmødte i Fyrtårn Tommerup 

Valg af dirigent og referen– Sven Erik Schmidt og Jakob Schjødt 

2. Formandens beretning: 

 

Lokalrådet har haft sit virke i 7 år siden det blev etableret i september 2015. Jeg har været formand i de 

sidste 5 år og er rådets 3. formand.  

Det har været et travlt og begivenhedsrigt år, vi har haft mange arrangementer og mange arbejdsdage, vi 

har vundet en pris, men det har også været et år hvor vi har måtte begrave et kært og engageret 

bestyrelsesmedlem.  

Her er en oversigt over de overordnede aktiviteter. Jeg kommer lidt nærmere de aktiviteterne med billeder 

efterfølgende.   

Af bestyrelsesmøder har vi holdt fast i at afholde fire årlige bestyrelsesmøder, derudover har dialogen 

foregået via mail eller messenger. Derudover har der så været nogle projektmøder og gruppemøder. 

 

Lotte Nissen døde under en vandretur til Sverige sidst i August.  

Hun var lige gået på efterløn og skulle til at nyde sit otium og ville have mere tid netop vandreture, men 

også til lokalrådsarbejde. Hun havde sagt at efter hendes ferie ville hun komme hjem med god energi til bla. 

opfriskning af stier. Det kom desværre ikke til at ske og hun er savnet rigtigt meget.  

Vi har indsendt Høringssvar (Seniorboliger, Nye byggegrunde Appegrunden, Vesterled fase II)  

Det årlige dialogmøde med Assens Kommunes byrådspolitikkere (Emnerne var her: Byggegrunde (private 

og kommunale), Lys på Sortebrovej, Byforskønnelse, Stisystemer, Projekter).  

Vi har i det forløbne år søgt en del fonde. Vi fik bla. bevilliget 85.000 kr. til et udviklingsprojekt der skulle 

bygge videre på den udviklingsplan der blev vedtaget i Assens Kommune i 2017.  

Vi lavede et samarbejde med byrumsarkitekt Knud Aarup Kappel som også har lavet helhedsplan for vores 

naboer i, Ravnebjerg. Holmstrup og Brændekilde. Her er nogle overordnede punkter fra planen.  

Vi i udviklingsprojektet har haft fokus på bymidterne, som vi synes ser lidt kedelige ud. Her har vi så 

arbejdet med tre bymidter Tommerup st., Tommerup by og Fyrtårnet.  

Hvis du er interesseret i at deltage må du meget gerne skrive dig op.  

Vi fik her til sommer bevilliget 34.400 kr. til opfriskning af de gamle skilte på de vandrestier der ligger i 

Tommerup og omegn samt opmærkning af 2 nye, som hovedsageligt eksisterende stier og lidt nye bla. ned 

forbi klimasøer i Tommerup st. og Tommerup by. Det skal vi i gang med nu. Hvis du er interesseret i at 

deltage i projektet må du meget gerne skrive dig op.  

Tallerupsøerne: Etablering af stier, dræn af flader og stier, bænke (+forankring), Jord/grus bunker, 

legeplads, fitness, infohytte (grønt tag), National og international interesse 

Bosætningsgruppen har arbejdet med på bosætningsportalen på tværs af kommunen: flyttilvestfyn.dk 



 

Arrangementer: Affaldsindsamling, Vi mødes på midten, Æblefestival og træplantning Kirkebjergsøerne, 

Byvandring og borgermøder udvikling af bymidter, arbejdsdage Tallerupsøerne 

 

Af kommende arbejder: 

• Færdiggørelse Tallerupsøerne (hytte, træplateu, skilte..) 

• Stier på tværs, Assinoen, Holmehaveprojektet (vådområde og skovrejsning) 

• Opfriskning af lokale stier og nye lokale stier 

• Arbejde videre med den ny helhedsplan for Tommerupperne 

 

Jeg vil hermed afslutte formandens beretning af med at takke alle de frivillige i bestyrelsen og 

arbejdsgrupper samt de mange frivillige der har deltaget i vores mange arbejdsdage. I har ydet en enorm 

indsat i det forgangne år. Tusind tak for jeres bidrag - I gør Tommerupperne bedre. 

Tak fordi I lyttede med. 

Martin Winther-Gaasvig 

------------ 

Kommentarer: 

Jakob Storm har i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv arbejdet på at få skilte op ved Voldstedet i 

Høgsholtskoven, Tommerup Væveri, Kvindeegen. 10 standere kommer op i foråret. 

Tallerupsøerne har taget meget tid med jord og grus, legeplads, dræn, fitnessredskab. Vi mangler skilte, 

træplateau i en sø og det sidste på madpakkehuset. 

Tilhører:  

Lys mellem Tommerup, det er en 40 år gammel sag. Det er blevet lovet flere gange fra kommunalt hold.  

MWG: Svar: Vi har taget ønsket op ved enhver lejlighed og har indsendt ansøgninger. 

Ashil: Jeg arbejdede for det da jeg sad i byrådet, og troede det kom igennem. Men flertallet var der ikke til 

sidst. 

Jeanette Sandberg, byrådsmedlem SF: Ja vi har arbejdet på det. 

 

Tilhører: 

Vil gerne bede om en låge til madpakkehuset, så fårene ikke går ind. Vil gerne bede om skraldespande ved 

klimasøerne. 

MWG: Lågen er på tegnebrættet, men affaldsordning er ikke muligt at få kommunen til at etablere. 

Jakob SP: Angiveligt vil affaldsspande give mere affald på stedet.  

 

 

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.  



Regnskabet er revideret og har været mere levende i år end tidligere, da der har været meget bevægelse på 

projektkontoen.  

Der blev opfordret til større gennemskuelighed i regnskabet.  

Projektregnskabet blev fremlagt af Martin. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 

Der blev fremlagt et budget for 2020 og kassereren, sagde at budgettet ville være meget lignende.  

 

I kaffepausen fortalte Byambassadør Inge Holst om arbejdet som byambassadør i Tommeruppernes 

Lokalråd. 

 

5. Indkomne forslag:  

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag. 

 

6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

 

Kandidater: 

Martin Winther-Gaasvig 

Sven Erik Schmidt 

Karsten Pedersen 

Kalle Jacobsen 

Ashil Farouk 

Jens Rosenberg var også kandidat, men trak sig til fordel for en suppleantpost. 

Suppleanter:  

Jens Rosenberg 

Erik Steen Jakobsen 

 

Tak til Carsten Madsen for arbejdet i Lokalrådet! 

 

7. Valg af revisorer:  

Michael Vangsgaard 

Carsten Madsen 

8. Eventuelt  

Forslag om fremlægning af byfornyelsesprojekt skal gøres med forsigtighed da der er teoretiske forslag om 

projekter på andres ejendom. Det skal og kan naturligvis kun ske med ejernes fulde accept. Lokalrådet vil gå 

i gang med dialog med de mange interessenter. 



9. Konstituering af bestyrelse 

Martin Winther-Gaasvig blev efterfølgende genvalgt til formand. Yderligere konstituering foregår 13. 

december 2022 

 

Referent Jakob Schjødt-Pedersen. 

 


