
Referat af ordinært møde i Røst 3/12-2019  
I Borgerhusets kælder kl. 18.00 til 20.30 
 

Møde indkaldt af: Inge              Deltagere:  Bestyrelsen + Steen Søgaard og Charlotte Skov Asmussen 

Afbud:    Casper, Jens, Finn 

Tilstede:  Inge, Marianne, Eva, Poul Poulsen, Charlotte, Steen Søgaard, Tim, Inge og Poul Hansen, Connie og Knud Rughave. 

Velkomst ved Inge: 
Gæster med Julehygge- vi ser frem til at flere vil koble sig på når vi holder møde. 
  

Promovering af RØST 
Steen lovede at få redigeret den folder vedr. Rørup sogn, der ikke længere relevant.  
Den anvendes bl. andet ved ambassadør besøg, 
Jens er det for Grønnemose, Steen vil gerne have at vide når der skiftes ambassadører. 
 

Inga i Ålsbo - vil ifølge Sogneforeningens referat blive spurgt om hun vil overtage en rute uden for Grønnemose by. 
Typisk er det ambassadørerne der bestemmer layout (skal det forhåndsgodkendes i bestyrelsen for sogneforeningen)  
Vi fra Røst vil gerne give vores besyv med. 
 

I forhold til at Charlotte har fået arbejde i en anden kommune, blev tilbuddet ikke helt som planlagt men vi har fået et tilbud 
om at skrive en klumme i Lokalavisen og det har vi sagt ja til. Vi vil gerne synligøre os. 
5 spørgsmål der går igen til alle lokalråd, så der er lidt sammenligning i artiklerne. 
 

Inge opdaterer hjemmesiden, så hvad der sker i Røst er altid opdateret.  
Sogneforeningen laver en masse praktisk arbejde, som vi alle sætter stor pris på. Røst er det officielle talerør til kommunen 
Vi bruger Facebook og det bruges af mange, men det når ikke bredt nok ud. Vi skriver i Rørupnyt så tit det er muligt, men der 
er altid nogen der ikke vil nås. 
Alle dagsordener og referater ligger på hjemmesiden så der kan vi ikke gøre mere. 
  

Vi kan fremover skrive i RørupNyt at vi må kontaktes personligt for at få et referat, jeg printer gerne til dem som ønsker det. 
Gæst påpeger at "folk" ikke ser det.  
Men vi gør hvad vi kan, så folk må melde ind hvis der er sager de ønsker at få belyst yderligere. 
 

Inge og Jens har været hos forsyningen for at få rede på hvorfor de nye regnvandsbassiner ikke er taget i brug som antaget. 
Assens forsyning melder at 20 lodsejere der ikke har være koblet på. Forsyningen arbejder videre inden for få uger. 
Inge har forslået at der holdes et borgermøde i februar så forsyningen får mulighed for at belyse de problemer der har været. 
Der er ingen fast dato for hvornår de sidste skal være tilsluttet. Vi er nu nede på 8 lodsejere. 
 

Forsyningen skal være bedre til at melde ud når der er fejl/mangler. En god forklaring er bedre end ingen oplysninger. 
Det påpeges at det ikke kan være rigtig at en lodsejer skal henvende sig flere gange før der sker noget. 
 

Der diskuteres vejbelægning på Skolevej og Hesmoselundvej. Der er flere verserende sager angående dette, som vil blive fulgt 
op på og belyst så snart det er muligt. Det er svært at afvande den nye belægning. 
 

Steen er med i 2020 bosætningsgruppe som alle lokalråd i byvækstbåndet vil i januar blive indkaldt til info møde hvor vi kan 
fremlægge hvad der skal slås på for at få solgt byggegrunde. 
Vi har ikke mange grunde at sælge af, men vi har stadig trekanten vi gerne vil have omklassificeret til byggegrunde for små og 
mellemstore parceller samt alment boligbyggeri. Der kan ikke gives et klar svar endnu. 
 

Måske skal vi vælge at vente med at promovere, til trekanten kan komme på tale som beboelse, men omvendt er det med at 
være med fra starten. Casper arbejder jo med et skriv til entreprenører og evt. boligselskaber. 
 

Ny tilflytter i Ålsbo har været med til at få gang i fællesspisninger, det siger noget om at det er et dejligt sted at bo og Ålsbo er 
en af sidste få små landsbyer der fungerer. 1 af 3 der er bevaringsværdig. 
 

Sammen med Sogneforeningen vil vi gerne have den lille film som Charlotte har optaget i forbindelse med den fine multibane 
og bålhytte som er taget i brug i Grønnemose i 2019. 
 

Vi vil gerne have kommunikationsafdelingen til at sammensætte noget der kan bruge evt, til at linke til. 
også i forhold til bosætningskampagne. 
 

Vi vil rigtig gerne synliggøre os men vi mangler idéer og vi er åbne for input. 
 

Vi skal have Dialogmøde i 2020 i foråret og vi foreslår 3 datoer til Steen så han kan koordinere politikernes kalendere.  
Vi foreslår den 11/2 18/2 eller 25/2. 
 

Ref. Eva/Inge 
 

 


