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DAGSORDEN 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i foreningen Assens Købstad 
Onsdag 6. juni 2018 klokken 08:00 – 10:00 
 
Sted: Arena Assens 
 
 

Til stede var: Marc Hintze, Finn Petersen, Arne Jakobsen, Klaus Bøggild, Bjarne 
Dideriksen, Jørn Evan Jensen, Torben Lorenzen, Frantz Dolberg 
Afbud fra: Palle Johansen, John Pedersen, Jan Klausen, Lars Møller Christensen 
 

1. Valg af referent. 

Fd blev valgt 

 

2. Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. 
 

3. Konstituering af bestyrelse og FU. 
Konstituering: MH formand, FP Næstformand, FD sekretær, AK kasserer. 
FU: genvalg. 
 

4. Orienteringer fra arbejdsgrupper, projekter og tiltag: 
a. Event om Assens identitet (FP) 

FP oplyste, at Fynske Banks fond havde doneret kr. 100.000,00 til projektet. 
der er nu i alt kr. 200.000,00 klar til 1. del af projektet. Gruppen går nu i gang 
med selve organisationen, der naturligt får hjemsted i Museum Vestfyn. 
 

b. ”CabInn” (PJ/FD) 
FD oplyste, at PJ har udarbejdet detailtegninger og arbejder på 
priskalkulation. Selve projektbeskrivelsen til InvestFyn mangler.  
 

c. Erhvervspark Assens (PJ) 
Erhvervsparken er bemandet med Charlotte Kjær i receptionen. ½ er udlejet. 
Vi holder næste møde i Erhverv sparken. 
 

d. Bosætning i købstaden (MRH) 
MRH oplyste at han er udpeget som medlem af interessegruppen ang. 
udviklingen af midtbyen. Boliggruppen havde holdt møde med developer Ivan 
Ritz, der er optimistisk mht mulighederne for at tiltrække investorer til 
projekter ved havnen og sukkerarealet. Der mangler en overordnet plan. 
 

e. InVestfyn (FD) 
FD oplyste, at man afventer projekter. 
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f. Infrastruktur Assens (AJ) 

AJ oplyste at man arbejder med den fysiske tilgængelighed til/fra Assens. Man 
koncentrerede sig om motorvejs – og togforbindelsen i Årup. LIFA var 
inddraget for at se på linieføring. Der kunne blive tale om strategisk 
samarbejde med Erhvervsforeningen i Årup. 

 

5. Drøftelse og stillingtagen til vindmøllepark i Lillebælt 

MRH orienterede om mødet på Falsled Kro. Mange var mødt. Visualiseringen viste et 

skræmmende eksempel på størrelsen af mølleparken. Enighed om at støtte den nye 

forening i kampen mod vindmølleparken. 

 

6. Eventuelt. 

Under punktet drøftedes: Pakhusene foran Markussens Hotel. Planarbejdet om 
bymidten omfattede ikke havnen!!. DLG kontrakten skulle være yderligere forlænget 
for nylig!!!  
Købstaden mangler medlemmer og evnen til kommunikation. AJ opdaterer 
hjemmesiden. Fu mødes d. 26.6. kl. 0800 på Assens Fjernvarme med navne på 
talentfulde personer, der kan indgå i en kommunikationsgruppe. Anja, tidligere 
Fynske Medier blev nævnt. 
Vi har kr. 117.000,00 i kassen og p.t. 27 medlemmer. 
 
 
8.6.18 FD 

 
 


