Referat

Referat

Ordinært møde
18/5.21
19.00

Møde indkaldt af: Inge Bünning
Deltagere: Bestyrelsen incl. Suppleanter samt gæster: Jens Bartholin, Finn Jørgensen og Poul
Poulsen.
Læs: Indlæg fra Jens Bartholin, Svar fra MTP 2019, Udviklingsplan 2009, ref. af Dialogmødet
Afbud fra: Inga, Casper, Finn. Frode deltog i stedet for Finn.
1. Godkendelse af dagsorden. OK
2. Orientering fra Inge ang. Underskriftsindsamling, aflevering af disse samt møde med
Fyens Stiftstidende og samtaler med Aarup Folkeblad. Ok.
3. Kan vi være enige om den vision som Jens har udarbejdet (bilag vedhæftet),
desuden orientering om den kendsgerning at kommunalbestyrelsen, har set helt
bort fra vore ønsker gennem 30 år. 2 bilag vedhæftet. Jens Bartholin anses som
værende ad-hoc i sagen omkring Trekanten. Forslag til anden placering af let
industri: Gelstedvej 6, eller jorden efter motorvejsbroen på højre side.
Alle er enige om at placeringen af erhverv skal flyttes til de eventuelle foreslåede
områder eller kommunen må finde på noget. Under mødet blev det aftalt at vi skal
have et borgermøde ang. Skoletrekanten såfremt den ikke bliver solgt. Der afventes
yderligere fra Assens kommune.
4. Gennemgang af referat af Dialogmødet. Der er kommet afslag på at få malet
autoværn, det udføres ikke længere.
Der et par uafsluttede punkter: Det handler om de tomme huse, Inge skal tage
billeder og sende til Steen Søgaard. Der skal en henvendelse til Entreprenørgården
angående bedre sikring af grøften, vejkanten fra DLG og hen mod Hovedvejen, vi
foreslår at der kommer et net (måtte) i så der ikke skal fyldes knust beton i så tit.
Det vil frigive timer til andet formål. Forslag om bedre vedligeholdelse af
kommunens areal ved Dybmosevej. Der er meget ukrudt der smider frø af giftige
planter. Brandbæger og tidsler.

5.

Indlæg fra Poul Poulsen. Se Folkebladet uge 19. Alle fremmødte er begejstrede for
Steen Kjærs tegning af området og med Jens´s indlæg omkring bæredygtighed og
evt. 0 energi, grønne områder, evt. naturlegeplads, indtænkt i ny lokalplan vil alle
ønsker blive opfyldt.

6. Forslag til Sogneforeningen om at blive aktør i støtteordning fra OK, når anlæg står
færdigt. Man skal selv som forening søge støtten. Frode tager det op i
Sogneforeningen
7. Kan vi tilbyde Stender Entreprise at låne ”vores spade” og bekoste et ekstra
metalskilt til den, når 1 spadestik tages til Servicecenteret. Ja
8. Fastsættelse af dato for Generalforsamling. Forslag 31/8.21 blev noteret.
9. Økonomisk status. 14.898,14
9a. Det blev drøftet om vi kunne samarbejde med Andebølle Lokalråd og det er der ikke
det store behov for, men vi kan da begge parter holde os orienteret om hvad der sker,
her og der.
10. evt. Poul fik noget med sig til undersøgelse: Borgertip som ikke fungerer helt efter
planen.

25/5-2021

Efter mødet er det nu blevet oplyst at der ingen bud
er kommet på Skoletrekanten, vi afventer
kommunens udspil omkring det videre forløb,
Borgmesteren har indkaldt diverse gruppeformænd til
drøftelse om hvad der nu skal ske. Vi håber det falder
ud til vores fordel.
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