
Rørup Sogneforening:  

Referat af bestyrelsesmøde d.12/6 2018 

Til stede:  Kirsten, Finn, Connie, Jens og Frode 

Godkendelse af referat fra sidste møde den 8/5 blev godkendt. 

Drøftelse af kommende arrangementer: 

-50 års jubilæum i Rørup Sogneforening afholdes den 19.juni kl. 18.00:  
Der har tilmeldt sig 21 tidligere bestyrelsesmedlemmer samt 13 nuværende medlemmer af sogneforeningen. 

Der serveres 2 stk. smørrebrød a`20,00 kr. samt en genstand.  

Herudover kaffe og en ostemad, som Hanne Jørgensen laver.  

Pris pr. ekstra genstand: 10,oo kr. 

Opdækning kl. 09.30 af Frode, Jens, Finn og Connie. Der anvendes velour duge. Vi møder igen kl. 17.30. 

-Skt. Hans Aften: 

Grundet tørke træffes endelig beslutning om afholdelse tirsdag den 19.juni.  

Vi har en stor forventning om aflysning af hele arrangementet grundet tørken!  
 

Landsbypedeller.  

Der er opført et materiale skur af 6 pedeller til maskiner mv. på legepladsen. Pris ca. 11.600 kr. 
Den gamle flagstang (fra Borgerhuset) er rådden og knækker måske sammen i næste blæsevejr.  
Ønskes udskiftet med en glasfiberstang. Pris ca. 1300 kr. for 6m stang.  
Ønsket ikke imødekommet i år- måske i 2019. 
 

Referat fra årligt møde med Freddy Nielsen 
Entreprenørgården blev oplæst og drøftet. Vi får en skraldespand leveret ved tunnel-pladsen,  
en ekstra bænk til det rekreative område. Ønsker at få  løg til strækningen frem til rundingen ved Industrivej.  
Er sat på listen til næste år. Udføres i givet fald af kommunen!  
Ønsker om nye svingstensten og kantsten ved rundingen. Måske får vi!!  
Ødelagte fliser og kopsten på Hesmoselundvej påvist. Udskiftning  igen påvist og lovet udført ved  
et senere møde med repræsentanter fra Assens Forsyning.   

Regnskab: 

Status pr. 1/6 18: Der er et underskud i sogneforeningen på 16.803,85. Likviditet : 281.152 kr.  
Huset udviser et overskud på 6.901 kr. 
Betaling for udført ambassadørvirke for 2017 er endnu ikke indløbet fra kommunen. Jens rykker herfor.  
 

Industrivej: vejen asfalteres i 2018. I forbindelse hermed er der fremlagt forslag til etablering af et  
asfalteret fortov fra Gelstedvej og frem til Rundkørslen. Ansøgning til kommunen søges udarbejdet  
og sendt i et samarbejde med lokalrådet RØST. 

Kørsel i egen bil for sogneforeningen:   

Besluttet en km. betaling på 3. 54 kr. 

Indlæg til Rørup Nyt:  

Jens laver indlæg om, bro sø og materialeskur. 

 Næste møde tirsdag den 11.september kl.15.oo 


