
Tommeruppernes Lokalråd 

Konstituerende møde 

Referat af lokalrådsmøde 13 december 2022. 

Deltagere: Martin, Michael, Karsten, Erik(supp), Kalle, Sven Erik, Svend Aage og Jakob SP. 

Afbud: Jens og Ashil. 

 

Siden sidst 

1. Jakob Storm ønsker at udtræde. Det er taget til efterretning. De projekter med lokalhistoriske skilte 

han har startet op, forsøger vi at videreføre. Martin tager kontakt for at få at vide hvad der 

mangler. 

2. Suppleant er Jens Rosenberg. Velkommen. Suppleant Erik deltog i mødet. 

3. Taget er nu færdigt på hytten ved Tallerupsøerne. 

4. Martin med arbejdsgruppe Holmehave på rundtur. Kommende skovrejsning med stort rekreativt 

område. Mulighed for nyt vådområde langs Vædegårdsvej og Brænde Å ved Stationsbyen. 

 

Formalia nye medlemmer 

5. Gruppemail, dokumentdrev. Suppleant Erik vil gerne være med på maillisten. 

6. Nyhedsbrev, web, sociale medier: Husk at følge med og komme med input. 

7. Gruppefoto blev taget trods to fraværende. 

Opgavefordeling og endelig konstituering 

Forventningsafstemning: 

1. Hvem er med i hvad og hvor meget tid har den enkelt til at være med? 

- Blev ikke drøftet. 

Formandsopgaver – og fordeling 

1. Martin kom med udspil til hvilke opgaver han har og gerne vil have flere til at deltage i: 

Mailkorrespondance med borgere og myndigheder mm. 

Dagsorden og mødelokale booking. (Ansvar overdrages til Jakob)  

Høringssvar, offentliggørelser, (Kalle) 

Byrådsmøde 31. maj evt. med Overmarksgården. (Jakob og Martin)  

 

Tallerupsøerne er et stort projekt:  

Fondsarbejde, arbejdsdage: Planlægge Skilte med historie med div interessenter, 1 flydeplateau og 

låge. Møder med Assens Kommune. Møder med Varmeselskab om varmepumpe. 

Ansvarsforsikringsaftale om frivilligt arbejde. Forsikring af hytten? Nej.  

Indvielse. (Martin og arbejdsgruppen). 

 

Assinoen - Stier på tværs: Møder med Assens Kommune, Assens lokalråd. Brede å-trampesti. 



Lokale stier opfriskes: Skal være afsluttet 1/3, så det bliver svært at nå. (Erik og Runo) 

Stier til Hesbjergskoven, over Dyred Banke/ Pilebaken skaber forbindelser til Assinoen. (Erik og 

Runo) 

 

Holmehaveprojekt vådområder og 500 ha skovrejsning. (Martin, Jakob og Sven Erik som suppleant)  

Vædegårdsvej – sti langs Brende Å. Langsigtet projekt. 

 

Byfornyelse: Strategi – (Martin)  

Røde Kors Café – streaming fra Aarhus Universitet. Ikke et lokalrådsprojekt, men Erik er også med 

hos Røde Kors. 

Bæredygtighedsgruppen – arbejdsgruppe kan kontaktes. (ikke aktiv) 

Bosætning – møder. Finde lokale tilflyttere. (Jakob) 

Lokalhistoriske formidlingsskilte – tages op næste møde. (_____) 

Appegrunden – aftaler med Niels Pedersen. (Martin) 

 

Vi skal høre hvor Ashil og Jens vil være med.  

Skal lokalrådet være med i alt?   

 

Kassereropgaver og fordeling 

1. Dagligt bogføring: Svend Aage er kasserer og tager sig af daglig regnskab. 

2. Revidering og aflæggelse af regnskab til generalforsamling: Michael. Ny regnskabsmodel blev 

fremlagt. 

3. Michael Vangsgaard er fortsat revisor, oplyser Jakob. 

 

Næstformandsopgaver og fordeling  

1. Sven Erik blev valgt som næstformand og mødeleder. 

  

Sekretæropgaver og fordeling 

2. Jakob: Dagsordner og referater, hjemmeside, Sociale Medier 

 

Mødekalender - Årshjul 

1. Fire lokalrådsmøder 2023: 25. januar, 19. april, 23/8, 25/10, generalforsamling:16/11. (se kalender 

på hjemmesiden) 

2. Møder med andre interessenter: Kommune, byudviklingsinteressenter 

a. Temadag 4. februar. Hvem vil med? Jakob, Erik, Martin.  

3. Indvielse Tallerupsøerne forslag 19. august 2023. 

4. 31. maj Byrådsmøde i Tommerupperne. 

5. Dialogmødeforslag: 2. marts, 9. marts, 15. marts.  

Projekter: 



1. Lokale stier – Erik og Runo kaster sig over de papirer Martin har. Projektet skal være afsluttet 1/3. 

2. Lokalhistoriske skilte – Martin undersøger status. 

3. Tallerupsøerne – status. Arbejdsgruppe styrer planlægning. Vinterpause nu. 

4. Byudvikling – hvordan kommer vi videre. Martin udsender strategi. 

5. Stier på tværs – Assionen. Kommende møde hos kommunen. Martin deltager om muligt. 

6. Byggegrunde – status orientering. Ikke så meget aktivitet på grund af krisetider. 

 

Økonomi - status 

Arrangementer i 2023 

1. Affaldsindsamling –  

a. 26. marts. Kun i Stationsbyen. 

2. Vi mødes på midten – skal vi gentage?  

a. Udskyder til fordel for arbejdsdage ved Tallerupsøerne. 

3. Indvielse Tallerupsøerne:  

19. august (forslag) 

4. Æblefestival til oktober.  

Ukendt sted og indhold. Planlægges senere.  

 

Eventuelt: 

Bump på Skolevej.  

Dårlige bump der ikke kan bruges til reelle undersøgelser for hvordan trafikken vil være med permanente 

bump. Der er ikke mange uheld. Vi ønsker også fremkommelighed for borgere og erhvervsliv. 

 

 

Referent: Jakob Schjødt 


