Referat af ordinært møde i Røst den 27.8.19 kl.19.00
Mødet fandt sted i Rørup Borgerhus.
Afbud fra Jens.
Tilstede: Casper, Marianne, Tim, Finn og
Inge
Fraværende: Eva
Gæster 7 pers.

1. Referat fra sidste møde blev godkendt
2. Opsummering af henvendelse til forskellige instanser ang. det nye servicecenter og evt.
butiksaktivitet. Aldi har takket nej. Svar afventes stadig fra flere andre da der i kommunalt regi
stadig arbejdes med høringssvarene. Lokalplanen forventes at være på MTP´s møde i oktober.

3. Diverse høringssvar.
Taget til efterretning og et enkelt omhandler teletrafik, det arbejder vi lidt videre med. Marianne og
Inge vil skrive lidt om teletrafik i næste Rørupnyt, hvis vi kan nå det.
4.Hjertestarter.
Vi afventer svar fra Trygfonden hvor vi i samarbejde med Rørup menighedsråd har søgt om at få en opsat
ved Rørup Kirke.

5.Forslag fra borgere efter omdeling af flyer i Rørupnyt.
Der er kommet 1 forslag om at nedsætte hastigheden til 40 km i timen på Hækkebøllevej. Dette vil vi
arbejde videre med og indsenderen af forslaget Hans Christian Skovmand får overrakt en flaske god vin
som tak for forslaget.
Yderligere foreslås det at der opsættes nye gadelamper på de vænger, som kun har den lave og gamle
belysning fra 70erne. Der kan med de nye Led lamper opnås store besparelser i el, så en nyetablering
hurtigt er tjent ind. Vi spørger kommunen om status for belysningsplanen.

6.Møde i Assens for Lokalråd og landdistriktsråd 16/11. Casper og Inge har sat datoen i kalenderen og
forventes at deltage. Inge deltager i landsbytopmøde i Vissenbjerg 24/9.
7.Datoer for møder resten af året. 29/10. kl. 19.00
8.Evt.: Almindelig glæde over at der var kommet interesserede tilhørere og snakken gik på det nære
samfund, samt ”trekanten” som endnu en gang blev vendt. Casper arbejder på en henvendelse til 3
entreprenører om et samarbejde.

