
Rørup Sogneforening: Referat af bestyrelsesmøde den 12.februar 2019. 
Til stede:  Alle 
________________________________________________________________________________ 
Dagsordenpunkter: 
1.Referat fra møde den 15. januar blev godkendt. 
 

2. Afholdte arrangementer: 
-Nytårskur lørdag den 26.januar : vellykket arrangement, som vi sikkert gennemfører næste år. 
 

 3. Kommende arrangementer: 
 -Generalforsamling den 26.februar.  
Er planlagt og annonceret i Folkebladet.  Finn sørger for ordstyrer. 
På valg til bestyrelsen er Jens, Frode og Connie. Alle modtager gerne valg.  
Revisor. På valg er Inge Poulsen.      Valg af revisorsuppleant.                      
Forplejning: øl og vand 
-Fællesspisning den 29. marts. Tilmelding senest 14. marts.  
Menuen består af svinekam, flødekartofler,  coleslaw og ærter. Hvid chocolademouss, hindbærsovs  og  portvin. 
Pris: normalt 100 kr., men ikke endelig fastsat !  Foreløbigtilmeldt 25 personer heraf mange unge. 
-Affaldsindsamling søndag den 31.marts. Vi laver vore egen indsamling i samarbejde med Assens Forsyning og uden om 
Dansk Naturfredningsforening, da man kræver sortering på genbrugsplads af cigaret skodder mv. Vi mødes kl. 09.30 ved 
Borgerhuset med en lille, efterfølgende bespisning. Annoncering via omdelt folder! Tilmelding: senest 15. marts. 
 -Kulturelt arrangement, fredag den 5.april, kl. 20.00, underholdning af bandet ”En lille pose støj” (Kim Larsen 
kopiband), der besår af 5 medlemmer samt en lydmand. Billetpris: 120 kr !  Max. 80 tilhørere. Annoncering via en folder 
Der laves en modulopbygget scene, som Støtteforeningen netop har doneret. Tak.    
 Musikerne ankommer kl. 18.00!!   Tilmelding: til enten Frode eller Jens senest den 15.marts!! 
 

4. Regnskab: Status pr.  31/1-2019: 
 Driftssaldoen er på +13006,10 kr. Likvid beholdning er på 293783,00kr. Huset viser et overskud på 4649,75 kr.!  
 

5. Ting til drøftelse og evt. beslutning. 
-Høringssvar ang. VISION 2030.  Finn udfærdiger oplæg som rundsendes for kommentarer inden afsendelse. 
- Hjertestarter kursus/ førstehjælp.  
Vi er interesseret i deltagelse i april, maj måned. Finn arbejder videre hermed. 
- Konto kig for udlejer af Borgerhuset:  OK. 
- Dialogmøde den 5. marts med udpegede politikere. 
På foreningens vegne har Jens lavet oplæg og spørgsmål, angående trafiksituationen i krydset Gelstedvej/ Gl. Hovedvej, 
dels vedr. lastbilers korttidsparkering ved købmanden og den voldsomme kørsel med sand fra Ålsbo Banke samt 
spørgsmål , der angår forskønnelse af landsbyen Grønnemose.  
Overbringes til RØST til videre bearbejdning og anvendelse på dialogmødet. 
- Projekt multibane og bålhytte. 
 Jens har indsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen, der stiller flere krav opfyldt og svar belyst  
senest 28. februar  2019.       Ellers tilbage til start! 
 
6.Eventuelt:  Til generalforsamlingen møder bestyrelsen kl. 18.45. 
 
Næste møde :  onsdag den  6. marts kl. 14.00- 16.00. 
 
Referent: Jens Bartholin. 
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