Referat af ordinær generalforsamling i RØST 19. marts 2019
gæster:
i alt : 15
afbud Casper
tilstede Inge, Tim, Marianne, Anne-Pia, Finn

1. Valg af dirigent.

Jens blev valgt og godkendte at mødet er indkaldt rettidigt.

2. Formandens beretning
Tirsdag den 20.3 2018 blev et nyt Lokalråd valgt, kun en enkelt fra det gamle råd fortsatte,
nemlig Casper.
Det var i starten en turbulent tid med at lære hinanden at kende, samt finde hoved og hale i de
opgaver som blev vores. Kommunikation på de digitale medier kan nogle gange være en
udfordring, men dem tager vi hen ad vejen.
Hjemmesiden www.røruplokalråd.dk samt vores facebookprofil Røst, er vores ansigt udadtil,
og vi forsøger at opdatere så godt vi kan. Desuden kan man i Rørupnyt, som udkommer hvert
kvartal, følge med i hvad vi laver.
Vi har indledt et samarbejde med Rørup Sogneforening og får gode råd og mange input fra
dem og det er vi rigtig glade for.
Vi har fulgt og følger fortsat arbejdet med Cykelstien tæt. Det er en svær manøvre, at få den
på plads og der er flere års arbejde i den, dels på grund af manglende kommunal økonomi
samt uenighed om hvilke ressourcer der er nødvendige.
Vi har i den forbindelse indsendt høringssvar til budgettet, relateret til udsættelse af cykelstien,
som vi ønsker påbegyndt i 2019.
Vi har fået opstillet skilte om forbud mod gennemkørsel af tung trafik i begge retninger på
Skolevej. Skolebussen er undtaget.
Der er været ATK målinger (Fartkontrol) på Gelstedvej og Gl. Hovedvej flere gange på vores
foranledning. Vi håber det nedsætter farten.
Vi har haft kontakt til teknisk forvaltning for at få bedre skiltning mod henholdsvis Gelsted og
E20, ved Industrivej, men det er ikke muligt, på grund af eksisterende rutenumre. Altså et
afslag på det.
Vi har været repræsenteret på diverse møder ang. motorvejsprojekt og Vision 2030 og vi har
skrevet høringssvar til Vision 2030.
Vi har kontaktet Miljø, Teknik & plan ang. Trekanten. Vi har igen præciseret lokalområdets
ønske om at få området udlagt til beboelse i stedet for industri.
Ønsket er begrundet i bedre bosætning og udvikling af byen i modsætning til afvikling.
Vi har haft et punkt på programmet omkring reducering af Råger, sagen følges op her i 2019.
Vi har for nyligt haft Dialogmøde med politikere, hvor dette punkt også indgik.
Vi vil rigtig gerne have mere kontakt med beboerne i alle områder af sognet, I er alle velkomne
til at deltage i vores møder og komme med gode idéer til arbejdsopgaver.
Desværre må vi sige farvel til AnnePia, da hun fraflytter sognet, vi vil gerne sige tak for 1 år
arbejde og ønske hende alt godt fremover. Tak til Eva og Inge for hjælp til diverse skrivelser.
Vi takker ligeledes Steen Søgaard for at være vores livline til Assens kommune.
Poul Poulsen er desuden en stor hjælp når der opstår spørgsmål, også tak til ham.

Ingen spørgsmål eller kommentarer Beretning godkendt

1. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
Godkendt

1. Budget for det kommende år
Godkendt

1. Indkomne forslag
der var ingen
2. Valg af stemmetællere
Finn og Ivan
3. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter.
AnnePia udtræder p.g.a fraflytning.
Inge opstiller som medlem af rådet.
Valgt.
Tim og Casper er på valg og modtager genvalg.
Genvalgt
2 suppleanter skal vælges, Finn Neumann modtager genvalg.
Jens opstiller som suppleant.
Valgt.
4. Valg af Revisor og revisorsuppleant.
Ivan og Connie genvalgt
Bestyrelsen konstitueres ved næste møde.

5. evt.
Der er optaget en film med drone og det gav en plads i budgettet som gav
anledning til en kort drøftelse ang. prisen på sådan en fætter.
Svar var at det har været givtigt i forhold til vores dialogmøde. Der var fra politisk side interesse for
problemet som filmen belyste og der er kommet respons fra forvaltning som beder om yderligere
oplysninger, som vi tager på et møde den 10/4 på Valmuevænget 11 og på lokation.
Inge tager mødet med Mette Maria og Jimmie Rahbek.
De trafikale problemstillinger blev vendt og præciseret overfor gæster.

Ivan synes vi arbejder meget med Grønnemose og at vi mangler Etterup, Hakkebølle, Ålsbo – når der tales
om øjebæer, og ja det skyldes at vi i dette område tænker mest på bosætning lige p.t.
andre områder –
Finn J. forslag at lave en skrivelse direkte henvendelse / papir.
Inga fra Ålsbo foreslår måske en talon med udtrækning om et par flasker vin - forslag, ønsker ideer. Det er
et godt forslag som vi udarbejder til Rørupnyt sommerudgaven. Ivan vil gerne lægge en seddel i Rørup nyt
Måske afleveres svar ved Købmanden og Land og Fritid.

Jens har stemt dørklokker - der er ingen der gider være med. Det synes svært at få folk i tale.
Ivan siger I gør det fantastisk godt :)
.
afslut - tak for fremmøde og for spørgsmål under evt.

