Referat af Ordinært møde.
Rørup Lokalråd
14-6-22
19.00
Møde indkaldt af: Inge
Deltagere: bestyrelse og evt. gæster
Afbud:

1. Underskrift af referat fra Generalforsamling. Tjek.
2. Evaluering af Dialogmødet og hvad vi synes om mødeformen. En god måde at gøre det på, men tiden gik for
hurtigt. Inge har spurgt Steen Søgård om hvorfor der ikke har været en tilbagemelding fra politikkerne. Poul
Poulsen syntes at det var en god og positiv stemning. Kan med fordel gentages en anden gang. Vivian syntes
hun var blevet overhørt, af en politiker vedr. lyskryds i Grønnemose. Det er et problem at komme over
hovedvejen, især når der er uheld på motorvejen. Nogen ønsker at lukke skolevej, så alle trafikanter skal hen
i rundkørslen. Vi afventer hvad der sker ang. budget på trafikken 2023
3. Fjernvarme, hvis der er noget nyt i sagen.

Hej Inge
Vi havde med vores rådgivende ingeniør en målsætning om at de projektforslag som er kommet til senest
(herunder Grønnemose) skulle være klar næste uge så vi kunne sende dem til behandling i Assens kommune
inden sommerferien. Rådgiver er dog blevet syg men vi sigter stadig efter at kunne levere projektforslag ind
til kommunen inden vi tager på sommerferie.

Med venlig hilsen
Marc Roar Hintze
Adm. direktør
64 71 10 24
23 72 13 21
mrh@assensfjernvarme.dk
Inge ved ikke hvad hun kan gøre for at komme videre i sagen. PP siger at det ikke er så let, så længe
grundene ikke er solgt i Skoletrekanten. Men hvad gør folk som står, og gerne vil have udskiftet deres gasfyr?
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Med hensyn til kommunen og fjernvarmen afventer vi lige nu hvad der er muligt, også hvad der rent
lovmæssigt kan lade sig gøre. Vi kan godt forstå hvis folk ikke vil vente.
Lige i dette sekund 15.6 kl. 14.00 er der kommet en meddelelse i vores E-boks til alle beboere i Assens
kommune, som måske kan hjælpe os alle.

4. Kort orientering om Rema 1000. h Det ser ud til at Rema1000 har købt grunden, selvom Til Salg skiltet stadig
står ved ejendommen. (Der er ifølge ejer indgået en betinget handel). Der vil ikke komme noget frem i
offentligheden det næste stykke tid.
5. Drøftelse af anvendelse af kommunalt tilskud. (15000,- kr i år) Forslag til om vi skal udsende invitationer så vi
kan få nogen ud og se vores område. ”Åben by” ? Måske en drone-optagelse for at få overblik over området.
Kan evt. drøftes på første møde efter sommerferie. Vi stiler mod et ”Åben By ” først i februar 2023.
6. Orientering om erhvervsareal og skoletrekanten hvis der er noget nyt i disse sager.
Det har formentlig været på møde d.d. og jeg vil forsøge om jeg kan få lidt oplysninger derfra. Inge har talt
med Martin Albertsen vedr. støjgener. Det kan være en fordel hvis Rema vil bygge i nærheden at grundene i
Skoletrekanten. PP siger at interessen for at bygge og købe i Grønnemose er stor, men kortene holdes tæt
ind til kroppen. Snak frem og tilbage om hvor der er jord til salg, og hvor der muligheder for at udvide og
med hvad? Inge er meget effektiv mht. opsøgning til nogen som kunne være interesseret i at investere i
vores område.
7. Vejdirektoratet og vestfynsbanen (faunapassagen) Ålsbo Snak om hvor banen og gasledningen skal ligge, og
om det overhovedet bliver muligt at gå fra Ålsbo til Fiskesøen fx. Inge vil lave et skriv til vejdirektoratet.

8. Mødedatoer resten af året. D.6. sep. d 11. okt. og d. 15.nov.

Ekstra: Orientering om uheldige situationer på Hækkebøllevej. Billeder tilsendt fra Helle. Der kommer
bomme op, det er et sikkerhedsspørgsmål, men man skal have farten helt af for at komme igennem. Der
mangler også at blive fejet blade i efteråret, og saltet om vinteren.
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Inge retter henvendelse til Holmely og Lindebjerg for at høre om de har problemer med at komme igennem
med Richshaw og andre brede cykler hvis de kører op til Mc. Donalds. Hvis det er tilfældet må vi sammen
gøre noget for at få rettet op på de ting.

9. evt.
•

Forslag til at henvende sig til MacD. om affald der bliver smidt i naturen og på vejen. Vi vil gerne have at Mc
D. til at skrive på deres emballage, at affald skal i skraldespanden. Ole tager kontakt til Mc D.

•

Kenneth har prøvet at taget kontakt til Benny fra tanken. Men det er pt ikke lykkedes. Vi vil gerne have
ryddet op ved tanken og vaskehallen.

3

