RØST - Lokalråd for Rørup Sogn
Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 10.8.2017 kl.19.00-21.00
Sted: Hos Casper, Ålsbo Bankevej 3, 5560 Aarup.
Deltagere: Casper, Per og Lis

1. Godkendelse af referat fra møde den 14.6.2017
a. Godkendt.
2. Ramper ved motorvej – status.
a. Forespurgt ved vejdirektoratet – endnu intet svar
i. Der kom svar den 11.8.17 – om at der vil blive beskåret buskads
omkring ramperne, der kan være generende for udsynet.
3. Skolevej – forespørgsel sendt, men sender igen, hvis intet svar.
a. Vi har forespurgt på lukning for gennemkørsel af tunge køretøjer. Skolebus
undtaget.
b. Sendt igen 3.8.17 til Jimmy Rahbek Christensen
4. Gelstedvej – trafiktælling status
Svar fra Jimmy Rabhek Christensen
a. Assens Kommune har udført en hastighedsmåling på Gelstedvej gennem
Rørup, hvor der er målt på 19321 motorkøretøjer i perioden fra den 1. juni
til 16. juni 2017.
Målingen viser en gennemsnitshastighed på 52,3 km/t og en 85% fraktil på
60,1 – dvs. 15% kører 60,1 eller mere på strækningen. På baggrund af
målingen vil kommunen anmode politiet om lejlighedsvis
hastighedskontrol på strækningen.
Assens Kommune vurderer, at opsætning af ”din fart” på Gelstedvej
umiddelbart indenfor byzonen i begge retninger vil være det bedste bud
på et tiltag på strækningen. Erfaringer fra andre steder med ”din fart” viser
at gennemsnitshastigheden falder med 3-5 km/t. Bump og chikaner på
strækningen gennem Rørup kan kommunen ikke anbefale.

Kommunen vil optage forslaget til etablering af ”din fart” gennem Rørup
på Kommunes prioriteringsliste.

5. Cykelsti – prioritetsliste fra MTU. Den ligger som nr. 26
a. Pulje til cykelstier
i. Vi tager det op igen på næste møde.
b. Vi er kede af, at vi ligger så langt nede på listen, da vi mener, at der er et
stort behov for cykelsti. Og mange fra Grønnemose cykler ikke til Aarup på
grund af den smalle vej.
6. Bosætning
a. Vi vil gerne arbejde aktivt med bosætning. Og vi har afsat efteråret til
dette projekt med at finde ud af, hvad vi blandet andet har af erhverv,
fritids-tilbud og foreninger i området.
b. Vi ønsker, at foreninger og erhverv kommer med på vores hjemmeside, så
vi kan promovere hele området. Casper har lavet et udkast til, hvordan en
side kan se ud, og vil i den kommende tid besøge virksomheder i Rørup
Sogn.
7. Økonomi
a. Der står pt. 9477,12 kr. på kontoen.
8. Facebook
a. Vokser stille og roligt og bruges af flere.
9. Hjemmeside
a. Casper har laver flere faner.
10.Eventuelt
a. Intet.

