
RØST referat af mødet den 09. oktober 2018 
 
Tilstede: Inge, Finn,Tim, Marianne og Eva 
Afbud: Casper, Anne-Pia 
Interesserede borgere til stede: 1 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
  

2. Invitation til Poul Poulsen til November vedr. bybånd langs E20 og cykelstien 
 

3. Svar ang. anmodning om fortov på Industrivej 
 

4. Infotavler - forslag 
 

5. Opfølgning på punktet driftsstøtte 
 

6. Råger 
 

7. Vedtægter og fysisk protokol 
 

8. Resume fra deltagerne af Budget- og visionsmøder. 
 

9. Cykelstien 
 

10.Eventuelt 
 

11.Dato for næste møde  
 
 
ad 1 Referat: Referat godkendt. 
 
ad. 2 Invitation af Poul Poulsen: Poul Poulsen blev via telefonopkald inviteret til 
næste møde vedr. bybånd  og 2. etape af cykelstien. Efter Pouls ønske bliver det 
tirsdag den 13. nov. 2018. kl. 18.30 -20.30.  
 
ad. 3 Fortov Industrivej: Vi har fået afslag på vores henvendelse, med den 
begrundelse at der er for mange og for store omkostninger, da der ligger mange 
ledninger og andet på den strækning. 

1 



Finn Jørgensen har indsendt ønske om en bred stribe i stedet for asfalt. Han har 
endnu ikke modtaget svar. 
 
ad 4 Info tavler: Finn Neumann har undersøgt priser på info tavler. 
De står til en stk. pris af ca. kr. 10.000 med for og bagside 
 
Sogneforeningen har givet udtryk for at de vil bidrage med ca. kr. 5000. 
 
Efter enigt afstemning er der enighed om at droppe ideen indtil videre. 
 
ad 5 Driftsstøtte: Vi har modtaget driftsstøtten på kr. 7.500,-  De er modtaget 27. 
august 2018. 
 
Marianne beretter at der totalt på kontoen pt. er kr. 11.944,41. 
 
Marianne sender kopi af regnskabet til Eva, som tilføjes referatet. 
 
Tim vil undersøge om det er muligt at Totalbanken vil være sponsor, således at når 
vi sender noget materiale ud, er Totalbankens reklame på, lige som de gør ved 
Andebølle Forsamlingshus.  
 
Omkostninger til vores domæne blev vendt. Det koster årligt kr. 300,-  
Skal vi have ændre domæne? 
 
 
ad 6 Råger: Den store bestand af Råger i området er en pestilens. Ejeren af 
grunden og jagten (Helga og Hans Madsen) skal selv søge Skov- og Naturstyrelsen 
om tilladelse til at få reguleret bestanden - også selv om de forpagter grund og jagt 
ud. 
 
RØST vil gerne være dem behjælpelig. Det kræver dog at vi har deres skriftlige 
tilladelse til at søge for dem. Tim tager kontakt til ejen sammen med sin kammerat. 
 
 
ad. 7 Vedtægter:  Så vidt vides findes der ikke noget fysisk materiale.  
Tim har fået overdraget en mappe der indeholder, gamle breve etc. - Tim tager den 
med til næste møde. 
 
Der er enighed om at der laves 2 mapper, hvor i dagsordner, referater, 
korrespondancer mellem RØST og andre instanser sættes i.  
Marianne printer alle mails. 
Inge har 2 nye mapper vi må få. 
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Vi spørger sogneforeningen om vi må have de fysiske mapper til at stå i 
borgerhuset. 
 
Vedtægterne blev på dagens møde underskrevet af de fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer, de resterende skriver under næste gang de deltager. 
 
ad 8 Resumé af budget- og visionsmøder. 
Anne-Pia og Tim var afsted til mødet i Tommerup - et opfølgningsmøde 
 
Inge, Finn N. Finn J.og Jens Bartholin deltog i mødet i Glamsbjerg - visionsmøde.  
Assens Kommunes visionsplan mod 2030 blev fremlagt.  
I Inges gruppe blev der talt om beboelse uden for Assens og Aarup by.  
 
Der blev gennemgået grundene til de budgetbesparelser Assens Kommune har 
måtte foretage. Der er et underskud på kr. 72 mio. 
 
Som menigmand kan man ikke komme langt, men som lokalråd, kan vi gøre noget 
ved at skrive høringssvar.  
Vi skal følge med på kommunens hjemmeside. Vi kan tilmelde os et link over de 
beslutninger der er truffet, og høringer der bliver sendt ud. 
Der ligger bl.a. referater og andet der kan have interesse for os. 
 
ad 9 Cykelstien: Grundet besparelserne i kommunen er 1. etape udsat. 
 
Vi drøfter det nærmere ved næste møde, når Poul Poulsen deltager.  
Vi skal dog holde fast i at vi vil have den påbegyndt i 2019. Vi har indset høringssvar 
vedr. dette (se tidligere fremsendt kopi af høringssvar skrevet af Inge.) 
 
Vi kan evt. mødes en dag i Rørup og se med egne øjne hvordan stien kan ligge.  
Forslag til dato for dette modtages gerne. 
 
ad 10 Evt. Eva skriver til Jimmy igen vedr. vores indsendt ønske om skiltning ved 
Industrivej og Skolevej, da vi kun har fået svar på halvdelen af det vi skrev. Poul 
Poulsen, Steen Søgaard Mette Maria Sørensen sætte på i CC. 
 
ad. 11 Næste møde:  Tirsdag den 13. november 2018  
 
 
 
Ref.: EEN 
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