Referat af ordinært møde den 1/12 kl. 18.00
Afbud fra Marianne og Casper

1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde.
Tjek
2.
Opsummering af beslutningen om at være en del af ambassadørordningen. Sogneforeningen vil
gerne have det rykket helt over under Røst, vi hjælpes ad med at udfærdige et velkomstbrev og de
giver ikke længere et medlemskab til foreningen, ej heller gavekort af nogen art. Man pådutter ikke
nogen noget, men oplyser i velkomstbrevet hvad der sker her i Sognet. Desuden vedlægges Rørupnyt
og den nye brochure som jeg håber at kunne vise på mødet. Derved undgår man forskelsbehandling
hvis nogen bliver (glemt) idet vi kun får besked om tilflyttere fra andre kommuner. Dem der flytter
inden for kommunen skal vi selv prøve om vi kan nå at fange.
Vi hjælpes ad med at holde øje med nye tilflyttet til vores sogn. Finn tager kontakt til Jens og Bente
Laustsen i Hækkebølle. Inge tager kontakt til Torben Jørgensen i Etterup, om de vil hjælpe os i disse
områder. Anette holder øje med Bellisvænget og Lupinvej. Finn holder øje med Valmuevænget,
Irisvænget og Hækkebøllevej. Inge ser efter Violvej, Skolevej og Kløvervænget. Tim og Marianne holder
øje med Gl. Hovedvej. Inga ser efter Ålsbo. Vi får besked fra Marianne Dybmose om området
Gribsvad/Højvang. Der laves standard kuverter med brochurer, velkomst og info om vores sogn, til alle
som flytter hertil. Der kommer besked fra Steen Søgaard om de tilflyttere som kommer fra andre
kommuner. Inge er tovholder på det hele og vi glæder os til at komme i gang med denne nye opgave.
3.
Cykelstien.
Kort info fra Inge om at ”nu er de i gang”, og vi glæder os til sommer når cykelstien er færdig.
4.
Henvendelse fra Hans Walmar angående Skoletrekanten og omklassificering af denne. Han bad om
en kommentar til Aarup.dk.
Poul Poulsen har informeret Inge om, at inden fredag i denne uge (4.dec.) skal han svare på et
spørgeskema på Aarup.dk, om de forskellige politikere er positive elle negative i forhold til omklassificering af Skoletrekanten. Vi afventer. Der er kamp om at få byggegrunde til de mindre byer i
kommunen.

5.
Pernille Illum har startet en henvendelse til kommunen angående løse genstande fra en brandtomt,
beliggende Skolevej 25. Hun har delt billederne med os. Hun afventer svar og jeg er i kontakt med
hende om evt. støtte fra Røst omkring sagen. Hvad mener resten af lokalrådet. Det skal oplyses at
forsikringen ikke er kommet til udbetaling og brandtomten er ikke forsikret.
Brandtomten har stået ca. et halvt år. Det er svært at gøre noget, når kommunen ikke kan/vil gøre
noget. Måske det var en ide at kontakte avisen. Inge vil evt. prøve at kontakte politiet for at høre
om sagen er afsluttet. Inge vil også tage en snak med Pernille Illum, og fortælle hvad vi har snakket
om.
6.
Henvendelse til Vejdirektoratet angående Støjdæmpning i forbindelse med udvidelsen af E20.
Inge har kontaktet Projektleder Mike Boesen (kopi af skrivelse indsættes)
Att. Projektleder Mike Boesen

På vegne af Rørup Lokalråd, Assens Kommune, vil jeg gerne bede om en redegørelse over hvad der er
tænkt og planlagt i forhold til støjgener ved åbning af de nye spor på E20.
I hvilket omfang er der gjort tiltag, for at mindske trafikstøjen, både i syd ved Rørup og Ålsbo byer og i nord
ved Grønnemose by.
Er der foretaget målinger af støj med de spor der er nu og forventer man mere trafikstøj efterfølgende. Vi
er vidende om, at der skal være støjskærme omkring Andebølle, Brønserud og Skallebølle. Vi ønsker
selvfølgelig at gøre opmærksom på vores eksistens her i Rørupområdet og håber der bliver støjregulering
her også.

Jeg håber på et konstruktivt svar på mine spørgsmål.

Inge har endvidere sendt skrivelsen til vejdirektoratet og afventer svar.
7. Evt:
Transportcenteret? Der kommer en fastfood kæde og en benzintank, men Covid19 forsinker
processen.
8. Spisning af indkøbt mad.

