RØST referat af mødet den 21. august 2018
Tilstede: Anne-Pia, Inge, Finn, Marianne og Eva
Afbud: Casper
Udeblevet: Tim
Interesserede borgere til stede: 2
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Der er modtaget rettelse fra Steen Søgaard vedr. punkt 2.
Rettelserne vil blive lavet som notat til referatet..
2. Opfølgning af punkter fra sidste møde.
3. Dato for næste møde
4. Eventuelt

ad 1
Rettelse til referat af 14. juni 2018:
Der er, som nævnt i referatet, afsat midler til byggemodning af arealer i Tommerup, Aarup og Brylle.
Der er dog ikke tale om 200 byggegrunde i Tommerup men 12 i første omgang

ad. 2
Cykelsti :
Efter en enig afstemning i bestyrelsen, har vi foreslået Assens kommune, efter
henvendelse fra dem, at det bliver de 3-5 meter høje lygter med intelligent belysning.
Assens kommune skal behandle sagen i september 2018.
I skrivende stund den 10. september 2018 har vi fået meddelt fra Vej og Park og
Poul Poulsen at det er besluttet at der kommer belysning på cykelstien, men det er
endnu besluttet hvilken type.
Poul Poulsen har tilsendt materiale vedr. 2. etape, som vi skal tage stilling til i
fremtiden. Se nedenstående
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Vi retter henvendelse til Poul Poulsen og spørger om han vil komme og uddybe
nærmere.
Vi kan evt. lægge det på Facebook og lave en afstemning i forhold de 2 forslag.
Der er ca. 2 km til forskel på de to ruter
Krydset mellem Gelstedvej/Skolevej/Gl. hovedvej:
Vi har ikke hørt noget tilbage på ATK.
Vi har heller ikke hørt til de ønsker vi har indsendt mht. skiltning - hvis vi ikke har hørt
fra ham inden 14 dage, sendes der en reminder, gerne med ønske om at de sender
svar ved modtagelse af mail fra os. Ved alle henvendelser til kommunale instanser
skal Steen Søgaard sættes på som CC.
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Trekanten ved skolevej
Casper har talt med Peter Poulsen fra Aarup Lokalråd, som henviste til 5 firmaer:
Lebæk, Civica, Familiebolig, Huscompagniet og Karl Hansen. Sidstnævnte har
allerede gang i Kirsebærhaven og troldebakken i Aarup.
Vi bør gøre Assens kommune opmærksom på vores “Trekant”. Vi vil have større
bosætning for at få et større skattegrundlag.
Vi skal have inviteret Poul Poulsen til at komme og forklare om bybåndet langs
motorvejen. evt. til mødet i november.
Landsby skiltet: Inge undersøger pris og muligheder for at købe.
Trafikplan:
Vores kommentare er sendt ind, men vores ønsker er ikke med i planen til aug/dec men det kan komme med i de senere planner.
Fortov via Industrivej:
Rørup Sogn/Jens Bartholin har ikke modtaget svar på den fælles indsendelse - der
har ikke været nogen reaktion.
Inge retter henvendelse til Vej og Park - Mette Maria , cc til bestyrelsen.
ad.4
Der blev fremlagt ønske fra Jens Bartholin om en fælles info tavle, hvor vi kan dele
om udgifter til tavlen og deler om oplysningerne for Etterup, Gribsvad, Ålsbo. Den
skal stå ved købmanden - Jens Bartholin og Finn Neumann undersøger priser.
Vi skal have rette henvendelse til Steen Søgaard om vores driftsstøtte på kr.
7.500,00 - lokalråds tilskud. Hvornår regner de med at det
manglende tilskud fra 2018 er os i hænde? Inge undersøger.

Vi skal have styr på vores vedtægter, de ændringer der blev besluttet på sidste
generalforsamling skal være underskrevet af den ny bestyrelse og evt. ændringer
der ønskes, skal fremlægges på næste generalforsamling i marts 2019.
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Meddelelse fra kassereren
Der er bogført kr. 400,- vedr. Rørup nyt - men de er ikke trukket på bankkontoen Marianne ringer og følger op med Ivan.
Netbank: Dankort og nøglekort afleveret til banken.
Vi har en E-boks - men det står i Caspers navn. Marianne ønsker at Casper selv
sørger for ændringerne og for et overført til Marianne.
Saldo 4. Juli 2018: kr. 4644,41

Budget og visionsmøder
6. sept. 2018 er der budget borgermøde i Glamsbjerg 18-21.30 - Inge og Finn
deltager
Visionsmøder: kl. 19-21
Hvem kan/ønsker at deltage enten den 24/9 eller 1/10?
10/9 vil Anne-Pia deltage, men vil gerne have en mere med
tilmelding inden den 23. sept

GF Fonden - kr. 400.000 frist 21. okt. 2018 - vi taler om det på næste møde.

Dato for næste møde: 9/10 kl 18:30 - 20:30 i kælderen

Ref.: 09.09.2018/ EEN/IB
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