Referat af ordinært lokalrådsmøde den 18/6. 2019
Afbud: Eva, Marianne. Tilstede Casper, Tim, Finn, Jens og Inge.
Gæster: Ivan, Frode
Ref. Inge
1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde. Godkendt.
2. Status på økonomien. Kr. 12095,95 pr. d.d.

3. Status på rågekolonien, tilbagemelding fra Jesper Tolberg Andersen.
Der er skudt 60 rågeunger og der er flere patroner tilbage.
Vi tager sagen op igen i 2020. Kolonien er formindsket væsentligt, måske kan vi få
den yderligere reduceret idet der ikke er nye unger der slår sig ned i området.
Else-Marie køber ny forsyning af hundepropper, så hun kan skræmme dem væk på
den måde.
4. Udarbejdelse af interessefolder til Rørupnyt. Vi vil gerne arbejde i hele Rørup Sogn,
indstik trykkes sammen med Rørupnyt og vi betaler gennem Sogneforeningen. Så
kan vi undlade kvartalsinfo denne gang. Folderen gøres færdig i samarbejde med
Ivan.

5. Hvem vil tage kontakt til Menighedsrådet ang. samarbejde om ny Hjertestarter?

Vil Menighedsrådet være med rent økonomisk til at opsætte en Hjertestarter ved
Rørup kirke. Jens arbejder med sagen.

6. Det ny servicecenter er nu i høring! Høringssvar skal indsendes senest 16/7.2019.
Hvem skriver og hvilke punkter er vigtige at få med. Benny er stadig interesseret i
at vi nævner en inkludering af hans matrikel. Vi som lokalråd ser gerne at
ejendommen som huser Fyns Drive in og vaskehal, ejet af Benny Storm kommer til

at indgå i projektet, ud fra den betragtning at vi meget nødig ser en
spøgelsesbygning stå tom efter en evt. lukning på grund af udkonkurrering. Det er
vores ønske at der i det nye center også er mulighed for at få luft i både cykler og
biler. Vi er en cykelvenlig kommune og vil gerne have en god service til cyklisterne.
Inge skriver høringssvar.

7. Tim/ Casper har nævnt om der kan være en mulighed for en lavpriskøbmand.
(Netto) i området, evt. sammen med det nye servicecenter, eller måske på Benny´s
grund. Som nævnt på sidste møde evt. kontakt til Stender ang. en kiosk eller
minikøb sammen med centeret. Alle holder øjne og ører åbne, med hensyn til
lavpris. Vi fortsætter debatten næste gang. Vi skriver til Lidl, Aldi, Netto, Coop at vi
eksisterer. Vi gør opmærksom på Benny Storm Christensens grund og fortæller dem
at han gerne vil sælge og at der kommer et servicecenter som nabo. Det kunne
være interessant som kundeunderlag.

8. Dato for næste møde : forslag 27/8 Godkendt kl. 19.00

9. evt.

