
Referat af Bestyrelsesmøde d. 6.september 2017 
 

Til stede : Alle 
 

Godkendelse af referat af mødet d. 9/8. 
 

Affalds container: 
Niels undersøger dette endnu engang inden beslutning træffes . 
 

Projektor:  
Det blev besluttet at indkøbe projektor, for væg montering - kr. 3.100, 
 

Skiltning v/Borgerhuset:  
Det undersøges om træskiltet, placeret på husvæggen, kan opfriskes med  
afhøvling / maling. 
 

lt-krimi.:  
Nyt forsøg på tt-kriminalitet - igen afværget. 
 

Vælgermøde:  
Sogneforeningen har forespurgt RØST om deltagelse i dette, men det har RØST ikke ønsket.  
9 partier har svaret positivt på at deltage og vi vil invitere kandidater til Ældrerådet og Regi-
onsråds valget også. Mødet afholdes d. 10/10. 
 

Hjemmeside Rørup.dk:  
Ivan overtager efter Peter Stegmann. 
 

L.M.Ericsons rørlægning:  
Jens og Frode har haft repræsentant fra firmaet med på en tur for påvisning af fejl og mang-
ler efter kloak arbejdet. 
 

Kommende arrangementer:  
Travetur i Grønnemose - d. 17/9 - tilmelding ved Ivan. 
Foredrag - d. 6/10 - Årets gang i Dannevang - tilmelding ved Connie  
Åbent Borgermøde: Assens Kommune inviterer til dette, fem forskellige steder i kommunen. 
 

Budget f. 2018-2021 i Assens Kommune:  
Dette er sendt i høring til d. 12/9 -  
Sogneforeningen sender høringssvar med ønsket om at øge budgettet for cykelstier. 
 

Årets Landsby i Assens Kommune:  
Grønnemose er indstillet til Årest Landsby 2017. Udnævnelsen sker i forbindelse med Frivillig 
fredag d. 29/9 og afholdes ved Nærbutikken. Der opstilles telt, serveres kaffe og kage og drik-
kevare og vil evt, være Pølsevogn. 
 

Regnskab:  
Overskud kr.: 82.500,38 - likvid beholdning kr.: 302.728,49 Husets overskud kr.: 25.339,24 
 

Oprensning af Mosen:  
Der er givet tilladelse til at lave en sø på 400 m2 - .Dette betyder at prisen på oprensningen 
bliver kr. 30.000,- (imod 25.000,-) Den nye prise indeholder, udover oprensning, også ned-
ramning af stolper for spangen.  
 

Landdistriksrådet :  
Afholder møde d. 4/10 - i Borgerhuset (borddækning kl. 17)  
 

Fællesspisning:  
Vi vil gøre et nyt forsøg, via Rørup Nyt, at få personer til et nyt madhold. 
 

Næste møde: mandag d. 2/10 kl. 15.00 - 17.00 


