Ordinært møde i Røst
25/6 Kl. 19.00 i kælderen i Borgerhuset.

Afbud fra: Jens, Eva, Tim og Casper
Gæster: Connie, Knud, Inge, Poul og Poul Poulsen

Møde indkaldt af: Inge

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt
2. Økonomi = Saldo og gennemgang af regnskabet fra 2019
Saldo: ca. 17.000 Regskabet godkendt til fremlæggelse ved kommende generalforsamling.
3. Drøftelse af punkter fra Dialogmødet. Vi konstaterede at der ingen ting er
sket fra kommunens side, formentlig grundet Corona. Inge tager snarest
kontakt.
4. Mødedatoer/ugedage hvilke dage er bedst. Vi holder os til Tirsdag.

5. Fastsættelse af dato for generalforsamling. 29.9.2020 kl. 19.00
6. Besøg af Assensredaktøren fra Fyens Stiftstidende/ Klumme i Lokalavisen.
Vi drøftede artiklen i Avisen og Poul Poulsen redegjorde for hvordan der
arbejdes med tingene i udvalget for Miljø, Teknik og Plan. Vi har fået en
henvendelse fra Boligselskabet Domea i Vissenbjerg om et arbejdsfællesskab ang. evt. socialt byggeri på arealet sammen med private byggegrunde.
Vi kontakter Domea efter generalforsamlingen.

dagsorden
7. Servicecenter/Cykelsti = tålmodighed.
Der ligger mange ting til hinder, for at man ikke allerede er gået i gang
med cykelstien, dels skal der være, det der kaldes åstedsforretning i forbindelse med køb af jord, dels fremstilles udbudsmateriale, men alt skulle
køre planmæssigt til at kunne præsentere udbudsmateriale snarest og derefter komme i gang med hele stien, alts både etape 1 og 2 på en gang ca.
1.10.20 og blive færdige i 2021.
Ligeledes er der forskellige forhindringer med servicecentret grundet Corona og den opgave det er at sætte en Pylon så den er synlig fra Motorvejen. Men det skal oplyses at det IKKE er opgivet, det bliver kun forsinket.
8. Orientering om en henvendelse fra Else Christensen, Dybmose ang. evt.
mulighed for bæredygtigt byggeri på hendes jord.
Alle synes det er en god ide og Poul redegjorde for projekter af lignende
karakter andre steder i kommunen. Man taler om Tiny House Living. Det er
et projekt som Else har været aktiv i. Det lyder spændende og vi ønsker
hende al mulig held og lykke med det.
Citat fra Else:
”Fællesskaber og boformer for alle aldre”-Vores Stemmer Assens. - Kort fortalt var vores ønske at udarbejde
bofællesskaber, til gavn for den enkelte borgers mentale og fysiske sundhed. At værne om hinanden og vores natur, med tanke på menneskelig mangfoldighed og biodiversitet.”

9. Evt. Hyggesnak
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