Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 17. maj 2018
Tilstede: Marianne Sass, Tim Volder, Casper B, Anne Pia , Finn Neumann
Afbud: Inge Bünning

Valg af poster
Formand:
Tim Volder, valgt for 3 årig periode (2021)
Næstformand: Casper Buch, valgt for 3 årig periode (2021)
Kasserer:
Marianne Sass, valgt for 2. årig periode (2020)
Sekretær:
Eva E. Nør, valgt for 2 årig periode (2020)
Medlem:
Anne Pia Bonde, valgt for 2 årig periode (2020)
Suppleanter: Finn Neumann, valgt for 1 årig periode (2019)
Inge Bünning, valgt for 1 årig periode (2019)
Revisor:
Ivan Flyckt
Revisor Suppleant: Connie Neumann
Herunder var der en kort drøftelse af nogle af punkterne i vedtægterne; vi skal huske til
næste generalforsamling at fremlægge ændringsforslag til punkt 3, stk 1, “ at formand og
kasserer ikke må være på valg samme år”. Samt punkt 2, stk. 2, punkt 8 “ valg at revisor og
revisor supp.”

Ny bestyrelses ønsker/formål med RØST
Det er fra hele bestyrelsen ønske om mere synliggørelse af RØSTs arbejde. Heriblandt langt
mere synliggørelse af ide, forslag, beslutninger o.l. i RØSTs Facebook gruppe. Pt. er
tidligere formand Lis Meng gruppe-administrator, Eva tager kontakt til hende og får flyttet
rettigheder.
Der blev talt om at vi på RØSTs hjemmeside også skulle lægge mere ud, f.eks forhøre
Rørups Sogns præst Rikke Steen Knudsen om kirkens arrangementer kunne offentliggøres
på vores hjemmeside også.
Casper vil gerne ved stå for vedligeholdelse af hjemmesiden. Han tager kontakt til Rikke.
Casper sender info til bestyrelsen vedr. mail adresser der skal bruges i forbindelse med
RØSTs arbejde. Disse officielle adresser kan videresende til vores private mail adresser,
sålede at vi ikke skal logge ind flere forskellige steder.
Når f.eks Assens kommune sender til os skal det være til bestyrelse@røruplokalråd.dk
Steen Søgaard er vores primærer kontakt ved Assens Kommune.
Steen Søgaard stspe@assens.dk

Tidligere og nye tiltag, ønsker og ideer
Cykelsti mellem Aarup og Grønnemose - denne er nu godkendt. Se nedenstående
uddrag af mail sendt til Casper 16. og 17. april 2018.
“Hermed blot en orientering om, at Miljø, Teknik og Plan på udvalgsmøde den 5. marts 2018 besluttede at
afsætte midler til anlæg af 1. etape af en cykelsti mellem Aarup og Grønnemose. Hvis I har lyst kan i læse
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sagen og beslutningen via dette link under punkt 6.:
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-teknik-og-plan/2018-03-05-0
800-785/
<https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-teknik-og-plan/2018-03-050800-785/>
Vej og Trafik håber, at kunne gå i gang med anlægsarbejdet i marken i efteråret 2018. Første etape af
cykelstien vil blive placeret langs Erholmvej i den vestlige side af vejen og løbe fra byzonetavlen ved Aarup
til Søndergårdevej (se nedenstående oversigtskort).
I begge ender af strækningen samt ved p-pladsen over for Erholm Gods, vil der blive etableret sikre
krydsningsheller, og her vil arbejdet kunne forstyrre trafikken i en kortere periode. Stien vil blive anlagt i
eget tracé bag ege-alléen, og vi forventer derfor ikke at arbejdet vil forstyrre trafikken meget.”

Det blev talt om, om der i etableringen af cykelstien også er tænkt på belysning af stien?
Når cykelstien skal indvies vil vi lave et arrangement ud af det - fælles cykeltur fra
Grønnemose til Aarup, evt. med afsluning på Aarup Kro og Hotel.
Virksomhedsregistrering på hjemmesiden
Der har været påbegyndt opsøgende arbejde for at få lokalområdets virksomheder til at
registrere sig på hjemmesiden med links og billeder, formålet med dette er at promovere
områder for erhvervsdrivende.
Her var der bred enighed om at vi skal ud og besøge de virksomhederne for at få dem med
på ideen.

Lys ved udvalgte offentlige steder
Tunnelen under hovedvejen
Der er ønske om at få bedre belysning. Tim er en del af landsbypedellerne i gruppen vedr.
tunnelen og tager det med når de mødes den 20. april 2018.
Stien mellem Købmanden og Valmuevænget
Der er et ønske for beboerne i området at belysningen ændres, således at der er etableres
3-4 lave lamper langs med stien i stedet for de 2 høje lamper der står på Valmuevænget.
Legepladsen mellem Lupinvej og Bellisvænget
Det er ønske om at der etableres lys på stien over legepladsen mellem Lupinvej og
Bellisvænget.
“Trekanten”
Der er et bredt ønske at lokalplanen lægges om således at stykket kan bruges til privat
beboelse, og ikke som industri.
Eksempelvis kunne det i så fald bruges til almennyttige boliger.
Ålsbo
Assens Kommune er i gang med behandlingen for en fredning af området.

2

Vejnet
Krydset mellem Gelstedvej og Skolevej
Det er et ønske om yderligere fartnedsættelse op til krydset ved købmanden.
Skolevej
Der er et stort ønske fra beboerne om at der fra Bogensevej og fra Gl. Hovedvej ind på
Skolevej bliver et gennemkørselsforbud for køretøjer over 3500 kg, busser undtaget.
Dette skal der ansøges om ved Politi og Kommune

Der er ligeledes blevet stillet spørgsmålstegn ved hvad tanker der er gjort ved den
belastning der bliver når udvidelsen af motorvejen påbegynde.
Udsmykning af rundkørslen
Ønsket er at udsmykke rundkørslen, evt. med beplantning af forårsblomster og/eller et træ i
midten.
Må vi selv anlægge blomsterne eller er det en kommunal opgave?

Næste møde
17. maj 2018 kl. 19.00 - Vi holder møde hos Tim torsdag den 17. maj kl. 19.00, kun for
bestyrelsen incl. suppleanter.
14. juni 2018 kl. 19.00 - 21.00 Åbent for offentligheden, kælderen i Borgerhuset. Husk at
sørge for Kaffe/The/Sodavand/kage/småkage
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