RØST - Lokalråd for Rørup Sogn
Referat for bestyrelsesmøde mandag den 4.9.2017 kl.19.00-21.00
Sted: Hos Casper, Ålsbo Bankevej 3, 5560 Aarup.

1. Godkendelse af referat fra møde den 10.8.2017
a. Godkendt
2. Dialogmøde om budget 2018 i Glamsbjerg 7.9.17
a. Lis og Casper deltager i workshop om bosætning, natur- og cykelstier
3. Temadag for Lokalråd 4.11.17
a. Ingen har mulighed for at deltage
4. Workshop Sociale medier 30.9.17
a. Ingen deltagelse, men vi har også relativt godt styr på vores sociale medier
og hjemmeside.
5. Hør, hvordan P4 arbejder. (punkt tilføjet 4.9.17)
a. Ingen deltager
6. Åbne borgermøder – set på www.rørup.dk (Punkt tilføjet 4.9.17)
a. Ingen kan deltage
7. Ramper ved motorvej – status.
a. Svar fra Vejdirektoratet: Der er bestilt nedknusning af den beplantning der
generer oversigten på strækningen, hvis beplantningen udenfor
Vejdirektoratets skel generer skal der sendes en henvendelse til Assens
kommune.
8. Skolevej – lukning for tunge køretøjer. Status på kommunikation med
Kommunen.
a. Assens Kommune er i gang med et regulere tilslutningen Skolevej/Gl.
Hovedvej og vil i den forbindelse gerne se tiden lidt an – med hensyn til
om reguleringen får noget betydning for gennemkørende trafik.
9. Cykelsti – prioritetsliste fra MTU. Den ligger som nr. 26
a. Fortsættelse fra sidste møde.

i. Casper laver et nyt oplæg, som vi vil tage med til møde om budget
2018. Vi foreslår cykelstien etableret i 2 etaper. Første etape fra
Søndergårdevej til Aarup, da vi synes, at det er mest farligt på
stykket her fra og til Aarup. Bl.a. pga. svinget ved Erholm. Og 2.
etape fra motorvejen til Søndergårde, så denne etableres i
forbindelse med evt. motorvejsprojekt.
10.Bosætning – vi arbejder videre med idégenerering og mulige tiltag.
a. Vi vil gerne have omlagt ”3-kanten” til boligområde, da vi her har god
beliggenhed og god udsigt. Og vi ønsker også, at det er attraktivt at
bosætte sig i Rørup Sogn.
11.Den nationale landdistriktspulje
a. Vi kan ikke nå at søge fra denne lige pt. Men vi begynder at have fokus på
diverse puljer, og vil også først søge, når vi har noget konkret at søge til.
12.Omrokering i RØST pga. udtrædelse
a. Tove Andersen træder ud af bestyrelsen på grund af flytning fra sognet.
Bjarke Freudendal, 1. suppleant træder ind i stedet.
13.Økonomi
a. Vi har 8847,51 kroner
14.Facebook
a. Intet at bemærke
15.Hjemmeside
a. Casper har et pilot-projekt kørende med en virksomhed i forhold til at få
deres oplysninger på hjemmesiden. Herefter vil vi igangsætte forespørgsel
hos alle virksomheder i sognet, om de ønsker at få deres oplysninger på
siden.
b. Per og Thorben arbejder på at få foreninger med.
16.Eventuelt
a. Intet at bemærke.

