
Referat af ordinært møde i Røst  11. februar kl. 19.00 
 

Møde indkaldt af: Inge 
 

Deltagere: Jens, Finn, Marianne, Tim, Casper, Inge     +  
Gæster: Carsten, Poul, Inge, Knud, Connie og Lise Larsen. 
Afbud: Eva 
 

1. Godkendelse af referat fra dec.19 
Godkendt. 
 

2. evt. orientering fra en medarbejder ang. ibrugtagning af vandbassiner og hele historien om separeringen af kloak 
og regnvand. Tilsagn om deltagelse er ikke modtaget endnu (30/1) 
Orienteringen om vandbassinerne blevet foretaget af Inge efter en samtale med Peter Hansen fra forsyningen. Lise 
Larsen, Gl. Hovedvej kunne supplere med mange oplysninger som vi slet ikke var bekendt med og udfaldet bliver at vi 
igen spørger Miljø og Natur om at få et borgermøde her i Rørup, så vi kan få belyst de forskellige problematikker. Det 
er utilfredsstillende som det er lige nu. 
 

3. Opfølgning på aftaler med Steen ang. ny folder omkring Rørup og omtalen på Assens.dk/lokalområder. 
Vi har bare konstateret at der ikke er sket noget på den front. 
 

4. Resumé fra sager omkring afvanding på Skolevej, dvs. vand i haverne på Violvej 4 og 6.  
Grøften og ristenes placering længere oppe ad Skolevej ved nr. 27. v/Inge 
Inge orienterede om det der er sket i den sag og vi kan konstatere at det ikke har hjulpet og der vil nu blive fulgt op på 
det og bedt om en dræning af grøften. 
 

 5. Deltagelse i møder vedrørende bosætningskampagne.  
Jens byder ind og måske har Casper noget klar rent skriftligt og kan han evt. deltage. 
Jens deltager og modtog noget materiale fra Casper. Jeg sender yderligere det som jeg har til Jens. 
  

6. Ang. møder omkring vandrestier har jeg sendt et kort over de stier der er her i Grønnemose, der var ikke plads i 
min kalender til at deltage i et møde. Alle i bestyrelsen er jo velkomne til at byde ind og deltage på Røst´s vegne.  
Taget til efterretning og Inge skal blive bedre til at uddelegere opgaverne. 
 

7. Emner til Dialogmødet den 3/3 
1. Samarbejdet mellem Assens kommune og selskaber ejet af kommunen. 
2. Privatfolk har svært ved at nå igennem til kommunen.  
    Det harmonerer ikke med intensionen om mest mulig borgerindflydelse.          
3. Ansvar/opsyn for de enkelte opgaver som eks.vis entreprenørgården eller andre aktører udfører.  
    Hvordan kan    man gøre det bedre. 
4. Det kunne være dejligt og mere sikkert, med ordentlig belysning i krydset ved Rørup kirke.  
     I stil med den belysning der er på Gl. Hovedvej ved krydset Gelstedvej. 
5. Vi trænger voldsomt til bedre gadebelysning på: Snerlevej, Bellisvænget, Irisvænget og Valmuevænget,  
     samt på     Stien mellem nr. 11 og 13 på Valmuevænget. 
6.  Parkeringsregler (afmærkninger) for sættevogne på Industrivej. Blå skilte med info. 
7.  Priserne på Plus og Flextur ved Fynbus 
 

8. Kort orientering om samtale med den medarbejder hos Stender entreprice,  
som skal stå for det nye servicecenter. 
Taget til efterretning. 
 

9. Rågerne meget kort. 
Hvis der er flere patroner til overs, er det ok at bruge dem til reducering af bestanden. Det kan p.t kun blive reduktion 
af ungerne. 
 

10.Næste mødedato  
Dialogmødet den 3/3 kl. 19.00 og generalforsamling 31/3 kl. 19.00 
 
11. Evt. 
Casper beder om at udtræde af bestyrelsen et år før tiden, vi ser gerne nogen melde sig frivilligt.  
Inge kontakter Inga i Ålsbo. 
 

Ekstra: 
Inge spørger Lise om hun evt. vil være vores ad-hoc-person i forhold til det der omhandler regnvand og forurening. 


