Dagsorden for ordinært møde den 29/10-19 kl. 19.00

Afbud fra Casper, Eva og Jens som dog dukkede op ca. 19.30

7 gæster.

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde: Godkendt, men vores skriv omkring Flextrafik må vente på Assens
kommune.

2. Status på projekt cykelsti (budget 2020): Poul Poulsen orienterede ang. projekt cykelsti og det forventes
stadig at der kommer gang i projektet i 2020.

3. Godkendelse af Lokalplan ang. Servicecenter. Godkendt, men der er 4 ugers klagefrist og derefter forventes
det at spaden kommer i jorden: Drøftet og vi afventer nogle svar ang. vores henvendelse til Stender
Projektudvikling APS

4. Henvendelse til Trafik ang. nedsættelse af hastighed i Hækkebølle: Der arbejdes videre med sagen med
henvendelse til Assens kommune og Fyns Politi.

5. Belysningsplanen kører efter behovsplan: Der er stadig områder med træmaster og disse områder kommer
i første række når det gælder fornyelser.

6. Hjertestarter. Der er 4 måneders behandlingstid efter ansøgningsfrist som var 1/9. Skal vi igangsætte eller
vente på at få svar om støtten.: Vi afventer svar fra Trygfonden.

7. Inge deltog i Landsbytopmøde i Vissenbjerg, synes ikke der var meget nyt at komme efter, vi kender jo alt til
at sætte projekter i gang her i sognet. Vi ved at det handler om frivilligt arbejde og ansøgninger om støtte.
Lige med hensyn til ansøgninger om penge kunne vi godt blive opdateret. Dette var kun en orientering.

8. Casper og Inge er tilmeldt Temadag i Assens den 16/11-19 kl. 9.30-16.00: kun orientering.

8a: Vi har modtaget en henvendelse fra Steen Søgaard´s praktikant Charlotte Skov Asmussen, om at
deltage i et projekt omkring evt. at få lavet et portræt at Røst. Dette skulle være fremmende for bedre
kendskab til vores arbejde, samt skabe interesse for evt. at deltage i arbejdet, enten som adhoc udvalg
eller stille op til rådet ved næste valg. Der var bred enighed at om dette er en god idé og både Steen og
Charlotte deltager derfor i næste møde som finder sted den 3.12.19 Dog rykkes mødet frem til kl. 18.00.
Der vil blive serveret en let forplejning, idet det kolliderer med tidspunkt for aftensmaden.
8b. En henvendelse fra Borgmester Søren Steen Andersen om at bakke op om et skriv til avisen som
modsvar til en uheldig leder i Fyens Stiftstidende. Lokalrådene og kommunerne på den strækning hvor den
nye jernbane er tænkt, er alle underskrivere. Det handler i høj grad om infrastruktur og det er jo vigtigt
når vi gerne vil have mere bosætning på landet. Vi kan personligt mene om den nye bane hvad vi vil, men
det gælder i høj grad om at den eksisterende bliver ved med at have mange af og påstigninger i forhold til
uddannelse og arbejdsliv. Når den nye bane er en realitet, vil der kunne skabes ½timesdrift på den gamle
bane for et relativt lille beløb.
Vi var enige om at bakke op.

Marianne orienterede kort om kassebeholdningen pt: 11.292,20.
9. evt. Der var en god stemning omkring bordet og der var en snak om naboskab og lign.
Vi vil rigtig gerne have gæster til vore møder og næste gang 3.12 er det med vores sparringspartner Steen
Søgaard og hans hjælper Charlotte Skov Asmussen.

