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Referat fra forretningsudvalgsmøde i Assens Købstad 
16. maj 2018 klokken 08:00 – 10:00 
 
Sted: Assens Fjernvarme, Stejlebjergvej 4 
 
Deltagere: MRH, AJ, KB, FD 
Afbud: FP  

 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt 
 

2. Opfølgning på bestyrelsesmødet d. 5.3. 2018 i Arena Assens. 
a. Forslag fra G.Gundersen angående vindmøllepark v. helnæs. 

Ny forening er etableret af Mikael Grønlykke, Jørgen Strøjer m.fl. Enighed om 
at vi bakker op om formålet, idet etableringen af møller i den foreslåede 
størrelse vil gå ud over turisme og bosætning i området. Udvikling Assens er 
sat på sagen.  
 

3. Planlægning af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. juni i Arena Assens. 
Udkast til dagsorden 
1. valg af referent 
2. godkendelse af referat 
3. konstituering af bestyrelse og FU. Nuværende FU medlemmer accepterer at 

fortsætte. Finn og Klaus stiller dog gerne deres mandat til rådighed, hvis der er 
nye muligheder. 

4. Økonomi 
5. orientering fra arbejdsgrupper 

a. DNA event (FP) 
b. CabInn (FD) 
c. Erhvervspark Assens (PJ) 
d. Bosætning i købstaden (MRH) 
e. InvestFyn (FD) 
f. Infrastruktur Assens (AJ) 

6. Evt. 
 

4. Orientering fra arbejdsgrupperne 
a. DNA event. AJ oplyste at Ansøgningen om fondsstøtte fra Fynske Bank endnu 

ikke var behandlet, men der forventes positivt svar. Lederen af 
arbejdsgruppen er endnu ikke fundet. Johan fra Musset arbejder på sagen. 

b. Cabinn. FD oplyste at PJ havde udarbejdet detailtegninger og er i gang med 
priskalkulation. 

c. Erhvervspark Assens. Ca. ½ er udlejet. Receptionen er besat. Fu mødet efter 
bestyrelsesmødet i juni kan afholdes i Erhvervsparken. 

d. Bosætning. MRH oplyste at han er indsat i gruppen der skal drøfte byplanen 
foranlediget af tilskuddet fra Realdania. Forretningsudvikling af Næsområdet 
sammen med Arenaen og CabInn blev drøftet. Intet nyt om kr. 36 mio. fra 
staten til kystprojekter. 
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e. InvestFyn. Intet nyt. afventer udbudsmateriale om CabInn. 
f. Infrastruktur. AJ orienterede om 2 linjeføringer til Aarup Station og 

motorvejen. Der er dårligt statistisk materiale i kommunerne. 
 

5. Økonomi.  
AJ orienterede om 1 nyt medlem (Erik Klindt Andersen). Der er nu ca. kr. 110.000,00 i 
kassen og 5-6- restanter. 
 

6. Evt.  
Næste møde i FU afholdes i forlængelse af bestyrelsesmødet d. 6.6. kl. ca. 10. 
 

  
Referent FD 
 

 
 

 
 

 
 


