Referat af konstituerende møde i Røst, den 14/5.2019
Til stede: Tim, Eva, Marianne, Inge, Casper, Finn og Jens
ref. Eva, Inge

Referat fra generalforsamling blev godkendt.
Bestyrelsen er konstitueret således:
Formand: Inge
Næstformand: Casper
Kasserer: Marianne
Sekretær: Eva
Menigt medlem Tim
Suppleanter Finn og Jens

Tak til Tim for det foregående års formandsarbejde. Det er gået fint, men vi er alle enige om at posterne er bedre
fordelt som de er nu.

Marianne følger op på om vi har modtaget vores kommunale tilskud og i skrivende stund, den 24/5 har hun meddelt
at vi har modtaget kr. 7.500,Vi har været en del af et projekt ang. bekæmpelse af Rågerne i den lille skov ved Gelstedvej, nær Borgerhuset og det
er Røst, der har bekostet de patroner som er brugt på nedskydning. Det er Jesper Tolberg Andersen som har været
jægeren og det er et samarbejde mellem ham og ejeren af skoven, Søren Bækholm. Vi følger sagen nøje og til trods
for et beløb til køb af patroner føler vi godt at vi kan forsvare brugen af beløbet. Vi ved at nabo Else Marie har brugt
både grydelåg og hundepropper, for at holde fuglene af rederne.
Vi har ikke overskredet budgettet idet vores optagelse med drone ikke blev så dyrt og annonce ang.
generalforsamling billigere end antaget.
Jens orienterede ang. et nyligt afholdt hjertestarterkursus hvor der også er drøftet fremtidig placering af den
eksisterende hjertestarter, som ikke i længden kan få strøm fra nuværende placering.
Er det en idé at anskaffe 1 eller 2 mere til sognet og hvor skal de evt. sidde og hvad med det økonomiske. Det
kommer på næste dagsorden. Kan vi evt. få et samarbejde med Menighedsrådet ang. dette.
Nyt servicecenter efter nedrevning af den gamle mølle:
En bygherre Stender, har købt grunden og mere til og vil bygge et servicecenter med fastfoodrestauranter og
vaskehal samt benzinanlæg. Det forlyder at det skal være OK tankanlæg. Lastbilparkering er også et af tilbudene.
Vi i Røst er glade for dette, men vi ser jo i øjnene at bygningerne som Benny Storm p.t. driver som syningshal og
vaskehal, meget nemt kan komme i klemme i denne her sag. Benny har ikke set det muligt at sælge til Stender i
første ogang, men efter at have talt med Inge fra Røst er han kommet på andre tanker. Han har henvendt sig til
Stender gennem advokat, men de har ikke meldt tilbage. Vi som lokalråd frygter jo at han bliver ”kvalt” og at
bygningerne på sigt bliver tomme og uanvendelige, derfor ser vi gerne at Stender byder ind igen. Vi har tilbudt Benny
at støtte ham hvis han er interesseret. Vi vil gøre opmærksom på dette når det kommer til en høring.

Efter vores Dialogmøde i marts, fik vi en henvendelse fra Jimmie Rahbæk som gerne ville komme herud for at se på
trafikforholdene ved krydset Gl. Hovedvej/Gelstedvej.
I kommunens kommende Trafiksikkerhedsplan er det tænkt at trafikken fra Skolevej skal ledes op over Bogensevej
og til rundkørslen, men det har lange udsigter for det indebærer at Trekanten da er udlagt til beboelse og
byggemodnet og anlagt med forbindelsesvej.
Det løser ikke vores problem lige nu, men hvis man synes det er svært at komme over krydset må man benytte sig af
vores fine rundkørsel, altså køre bagud af byen. Det forventes ikke at man vil trafikregulere med lyskryds. Dog kan vi
igen kontakte Jimmie hvis problemerne eskalerer i forbindelse med udvidelsen af motorvejen.
Yderligere ville Jimmie igen kontakte Ålsbo Grusgrav for at få lastbilerne ledet af Industrivej i så stort et omfang, det
kan lade sig gøre.
Der er igen kommet et byskilt i rammen på Gelstedvej, efter vores henvendelse ang. dette.
Købmanden i Grønnemose er lukket, til trods for overskud, men det har ikke været muligt at finde en medarbejder
der vil drive den videre.
På mødet drøftede vi flere andre muligheder om placering af Købmand/Lavpris men vi nåede til den konklusion at vi
kan gøre Stender opmærksom på at det kunne blive godt med en form for kiosk i forbindelse med det nye
servicecenter.

Vi har lagt os fast på at holde min. 4 møder om året, 1 i hvert kvartal og ellers hvis der er presserende ting som skal
behandles.
Vi skal på næste møde have udarbejdet en interessefolder til Rørupnyt som løsblad.
Næste møde er den 18.6 kl. 19.00 i Borgerhuset.

