
Referat fra FU møde i For. Assens Købstad 

Onsdag den 4. april 2018 

Tilstede: Marc Hintze, Frantz Dolberg, Arne Jakobsen, Finn Pedersen, Klaus Bøggild, Jan Klausen 

Gæst: Flemming Jensby 

 

Indledning - mødet startede med et indlæg fra Assens Handelsstandsforenings (AH) formand, 
Flemming Jensby (FJ). FJ fremlagde AH´s ønske til Foreningen Assens Købstad (FAK), hvor AH 
ønsker FAK´s opbakning til AH´s indsats for at Assens Kommune giver tilladelse til 
dagligvarebutikken Netto´s flytning fra Østergade 78, Assens til Fåborgvej 16, Assens. 

FJ fremlagde undersøgelser fra Institut for Center Planlægning (ICP), der helt klart redegjorde for 
konsekvenserne af et eventuelt afslag fra Assens Kommune. Derudover den manglende 
investering på mellem 30 og 50 millioner kroner i Assens. 

---  

Forretningsudvalget (FU) drøftede AH’s indlæg og ønsker om opbakningen til styrkelse af 
detailhandelen, herunder især udvalgsvarehandelen i midtbyen. Dette kan ifølge de fremviste 
rapporter bedst ske ved styrkelse af et attraktivt dagligvareudbud i byen. 

Med baggrund i FAK’s målsætning om øget bosætning og gerne flere private investeringer i byen 
bakker vi op om, at byen til stadighed har attraktive og tiltrækkende tilbud såvel på 
dagligvarehandel og udvalgsvarebutikker til borgerne i Assens. Vi støtter derfor AH’s 
bestræbelser for at fastholde og tiltrække nye og større forretninger til området, herunder også  
eksisterende forretningers flytte- og udvidelsesønsker. Vi ser ingen hindring i, at hele byen 
betragtes som en markedsplads for så vidt angår dagligvarehandelen, hvilket allerede er sket med 
de delvise udflytninger fra midtbyen.  

Vi påskønner også, at den omtalte udflytning forventeligt vil medføre privat investeringer i byen 
på 30-50 mio.kr.” 

------  

Referat godkendt og bestyrelsesmødet den 5. marts 2018 blev fulgt op. 

Generalforsamlingen den 5. marts blev ligeledes diskuteret. Et ønske fra Georg Gundersen 
omkring en FAK udtalelse vedrørende vindmøller ved Helnæs blev overdraget til Arne Jakobsen for 
opfølgning. Bestyrelsens konstituering finder sted ved næste bestyrelsesmøde den 6. juni 2018. 

Informationsmødet den 5. marts blev succesfuldt afviklet. 

Status på eventen omkring Assens DNA. Der er afsendt ansøgning til Fynske Bank Fonden og svar 
afventes. 



Projekt "Cabinn" er sat i gang. Palle Johansen er totalentreprenør, men investorer inviteres når der 
foreligger et nærmere og mere præcist projektmateriale. 

Assens Erhvervspark har ansat Charlotte Kjær som tovholder. Der forventes et tættere samarbejde 
med Udvikling Assens, Kristine Lyngbo. Initiativ afventes. 

Bosætning i Assens er præsenteret. Næste step er en strategiplan for områderne. Der inviteres 
udvalgte investorer med stor indsigt i lignende projekter. Bosætningsgruppen er inviteret til møde 
i Assens Sejlklub/Assens Marine for dialog- og ide´møde. 

InvestFyn afventer projekter til gennemsyn. 

Infrastrukturgruppen har gennemgået Assens Kommune Planen. Den udviser ingen store visioner på 

vejudbygningsområdet. Der efterlyses politisk timing. Forslag omkring Aarup som "pendler-
centrum" med udvidelse af området omkring stationen. Aarup Erhvervsgruppe skal inviteres til 
dialog. 

 

Næste møde i FU er fastsat til onsdag den 16. maj kl. 8.00-10.00 på AFJV. 

 

Referent Jan Klausen 

f. Foreningen Assens Købstad 

 

 


