
Nytårstaffel og generalforsamling for Brylle Lokalråd. 

15/1 2020 Brylle forsamlingshus. 

 

42 borgere og repræsentanter fra lokalrådet var mødt op til årets nytårstaffel, der indledtes med at 

Vagn Top som formand for lokalrådet bød velkommen.  

Der blev serveret kransekage og ”Champagne” samt andre kølige læskedrikke til de fremmødte. 

 

Foranlediget af den lokale og meget aktuelle debat om udvidelse af svineproduktionen på bedriften 

Ryttergade 44 var svineproducent Jacob Wrang inviteret til at fortælle om hans planer.   

Jacob redegjorde fint for hans planer og tanker om udvidelse af produktionskapaciteten fra 25.000 

til 55.000 enheder, samt om baggrunden for hans ansøgning om tilladelse til at bygge en ny stald. 

Jacob udtrykte også et stort ønske om en god dialog med borgerne i byen, specielt om hvad man 

kunne gøre for at mindske generne mest muligt. Der var en god og konstruktiv dialog under Jacobs 

indlæg. 

 

Herefter generalforsamling i Brylle Lokalråd  

    

Dagsorden 

 

Ad.1 valg af dirigent og referent 

Marie Louise Larsen blev valgt til dirigent og Tommy Dalgaard blev valgt til referent. 

ML konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og samtidig blev dagsordenen 

godkendt. 

 

Ad.2 Bestyrelsens Beretning v/ formand Vagn Top 

Brylle sogn er et dejligt område, hvor folk gerne flytter til. Huse og byggegrunde bliver hurtigt 

solgt. På den anden side af kommunegrænsen bliver byggegrunde, halvt så store som vores og til 

den dobbelte pris, revet væk. Derfor er det forstemmende at opleve den manglende interesse 

for vores område fra kommunens politiske ledelse.  

 

Brylle er en harmonisk by med et centrum og bebyggelser tæt omkring. I centrum er Brugsen, 

kirken, Rytterskolen og Den Gamle Møbelforretning og hvis vi ser godt efter, er der rundt i byen 

en bred palet af virksomheder; en køreskole, Elses Fodklinik, frisører, onlinebutik, motion og i 

det forholdsvise beskedne areal som er Brylle Sogn, er der over hundrede små og mellemstore 

virksomheder; tømrermestre , VVS’er, handelsfirmaer, vognmænd, vinduespudsere, massører, 

produktionsfirmaer, hestestalde, it og meget mere. Det vil derfor være forkert at tale om at 

forretningslivet er væk, for aldrig før har der været så rigt et forretningsliv, her i vores område.   

 

Åben By er blevet en tradition, og planlægningen til næste Åben By i september er gået i gang. 

Prisen for en stand kan diskuteres og ligeledes formen, men muligheden for at verden kan møde 

Brylle til Åben By, den er unik og fortjener rigtig stor opbakning, også fra byens borgere. 

       



For ca. et år siden, blev linjeføringen til Baltic Pipeline fastlagt – tror jeg nok, og måske har lodsejere 

fået besked, men desværre har lokalrådet ikke fået meddelelse herom. Hvordan nedgravningen af 

gasledningen vil påvirke byudviklingen og skovbeplantningen er heller ikke afklaret.  

 

I sensommer holdt kommunen og Vandcenter Syd et Åben Skov arrangement i Brylle Vandskov, og i 

den forbindelse etablerede kommunen stianlæg til og fra skoven. En af stierne endte på 

Kløvermarksvej, hvor en jordvold blev fjernet, for at skaffe adgang til stien. Desværre blev ingen 

orienteret om projektet, hvilket var en klar mangel i forholdet til tidligere aftaler.  

Dette afstedkom et borgermøde. Hele Kløvermarksvej stillede op i Rytterskolen, og ligeledes en 

embedsmand fra Miljø og Trafik. Resultatet blev blandt andet at henvisningsskilte til Brylle 

Vandskov blev opstillet ved Vibækvej, ligeledes opsættes der bomme ved indkørslen til stierne fra 

Kløvermarksvej og ved Toftevej 40.  

 

Uden en fornuftig dialog kan lokalrådets bestyrelse ikke fungere, for lokalrådenes bestyrelser er 

kommunens talerør, og skal primært forholde sig til opgaver i samarbejde med kommunen. 

 

Erhvervsudvikling er naturligvis af stor vigtighed og er bestyrelsens hovedopgaver. Det er tilflytning 

til området også, sådan at børnehaver og skolen fortsat er sikret tilgang. Ambassadørordningen gør 

i den forbindelse en kæmpe indsats, for øvrigt er kommunens initiativ med Ambassadørordning, 

som vi her i Brylle er en aktiv del af, blevet hædret og roses vidt omkring.   

  

Det årlige Dialogmøde med repræsentanter fra Byrådet var velbesøgt. Faktisk var der en god debat, 

og den udtalelse der stod tilbage da alt det andet var sagt, var at vi skal huske at tale kommunen 

op. Assens Kommune er et dejligt sted med mange kvaliteter, og det skal vi huske hinanden på. Hvis 

vi ønsker tilflytning og udvikling, så hjælper det ikke noget kun at nævne det negative.  

 

Den årlige temadag for lokalråd i kommunen var igen i år en god og inspirerende oplevelse, og 

dagen endte med oprettelse af projektgrupper om blandt andet stier i kommunen. Det kan være 

Assensbanen, cykelstier, gamle kirkestier, ridestier og meget andet, som kan binde kommunen 

sammen. Andre grupper var ”Værested for unge med benzin i blodet”, ”Inkluderende 

fællesskaber”, ”Blomster og bier i Assens Kommune” En gruppe ønsker at gøre Assens til 

blomsternes og biernes kommune, ”Markedsføring” og ”Kystsikring af Assens by” Dette gode 

arbejde har desværre ikke nogen repræsentant fra Brylle Lokalråd lige nu, men hvis en af Jer finder 

inspiration i noget af dette projektarbejde, så sig endelig til. 

 

Brylle Lokalråds flagskib har nu i et par år været Lys på Kvindeegen. Desværre blev lyssætningen for 

omkostningsfyldt, og derfor er lyset på kvindeegen opgivet lige nu. I stedet for har Rytterskolens 

Venner venligst udlånt deres flagstang til lokalrådets lyskrans, som nu lyser og blinker byens lys ud. 

Den sidste fredag i november mødte en hel del brylleborgere op med lanterner for at tænde lyset. 

Beboerforeningen stod for æbleskiver og forfriskninger, Morten Juel Jensen uddelte slikposer og 

mandariner, og ikke mindst, så sang skolens kor på allersmukkeste vis.  

 



Efter denne årsberetning er det slut med mig som formand. Jeg brænder fortsat for byens udvikling, 
men andre vil tage over, og sådan skal det være. Tak for opbakningen, og tak fordi I til stadighed er 
med til at skabe gode rammer for Brylle Lokalråd. 
 
Bente Paulli fortalte om ambassadørordningen og om at vi ændrer den fra at ambassadørerne 
besøger alle nye tilflyttere til at naboerne nu selv skal besøge deres nye nabo eller genbo med en 
gavepakke som man efter aftale kan afhente hos Bente Paulli. Vi håber meget at alle tager godt 
imod muligheden for selv at byde sin nye nabo velkommen til byen.  
 
Kai Hou redegjorde for sagen om tilgang, mærkning samt stier og bomme ved vandskoven. 
 
Tommy Poulsen redegjorde kort for lokalrådets arbejde i Stærmoseområdet, bl.a. at de afholder et 
lokalt førstehjælpskursus den 4/2. De arbejder også på at få fart og trafikmåling på Tobovej og der 
arbejdes på at flytte Stærmose-stenen ud til vejen. Desuden samarbejder de med lokalhistorisk 
arkiv om at holde et aftenmøde for alle interesserede.  
 

Beretningen blev godkendt 

 

Ad.3 Regnskab v./kasserer Mogens Tøttrup 

Kassereren fremlagde regnskabet, og der er ved årets udløb et overskud / resultat på 16.946,-  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad.4 indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

Ad.5 Valg af bestyrelse 

Afgående Marie Louise Larsen og Vagn Top 

Nyvalg Martin Kaszubinska Pedersen & Morten Korspang 

Nyvalgte suppleanter: Marie Louise Larsen og Pia Vittrup 

 

 

Kryds i kalenderen: 

30. marts  - Dialogmøde med byrådet i forsamlingshuset, hvor alle er velkommen til at få en snak 

med byrådsmedlemmerne.  Deltagere fra byrådet er: Leif R. Rasmussen –Finn Brunse – Jens 

Jacobsen – Sara E. Baaring – Rie Nielsen – Søren Steen Andersen  

September – Åben by 
27. november -  lystændingsfest ved Rytterskolen. 
 
Find Lokalrådets Bestyrelse på brylleby.dk  
 


