
      RØST - Lokalråd for Rørup Sogn 

      Referat for bestyrelsesmøde mandag den 14.6.2017 kl.19.00-21.00 
          Sted: Hos Tove, Hækkebøllevej 21, 5560 Aarup. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 15.5.2017 

a. Godkendt. 

2. Ramper ved motorvej 

a. Vi snakkede om fældning af buske langs ramperne, da det måske kan 

hjælpe på udsynet.  

b. Vi vil undersøge, om der kan gøres noget ved rækværk/autoværn.  

3. Skolevej – trafik 

a. Vi foreslår, at Skolevej bliver lukket for tung trafik med undtagelse af 

skolebussen. Det er vores oplevelse, at flere i lokalområdet har udtrykt 

ønske om denne løsning, da det ved lukning mod Bogensevej vil gøre, at 

borgere i Grønnemose bliver ”lukket inde” ved tæt trafik på Hovedvejen. 

Derfor skal det være muligt at køre op mod Bogensevej og komme ned til 

rundkørslen ad denne vej.  

b. Hans Walmar fra Aarup.dk forespurgt på at lave en artikel omkring 

Trekanten fra erhverv til bolig. Vi er enige om at vente med snak omkring 

dette, til vi har et udspil omkring erhvervs-og vækstudvikling fra Assens 

Kommune.  

4. Nye fokuspunkter – forslag 

a. Bosætning. Vi dedikerer efteråret til at arbejde med bosætning i Rørup 

Sogn. Der var en brainstorm på muligheder/tilbud i vores område, og vi 

arbejder videre med dem.  

i. Fortæl historien om området – trafik, tilbud, erhverv, underholdning 

mm.  

ii. Fx Erholm, Speedway, overnatning, Gokart, Erhverv, Foreninger mv.  

iii. Er der nogle tiltag vi kan etablere for at gøre det attraktivt at 

bosætte sig, men også komme i området som turist. 

5. Cykelsti  



a. Status på anmodning sendt til Miljø og Teknikudvalget 

i. Intet nyt 

6. Rundkørsel 

a. Officiel åbning – evaluering  

i. Det gik rigtig godt, der var ca. 70 fremmødte til åbningen, hvor 

Kommunen var vært ved en pølse og øl/vand og RØST stod for 

musik.  

ii. 5 personer klippede snore – Søren Steen Andersen mod Odense, 

Leif Rothe Rasmussen mod Middelfart, Stefan Gramm Jeppsen mod 

Industri-området, Aksel Jørgensen mod Aarup og Lis Brændegaard 

Meng mod Bogense. Der blev klippet synkront. Alle 5 holdt en lille 

indvielsestale.  

iii. Der var medier til stede, så der har været omtale i både Fyens og 

Folkebladet. 

iv. Vejret var perfekt under åbningen.  

7. Økonomi  

a. Hvad er status 

i. Status er 9677,12 kr. på kontoen 

8. Facebook 

a. Status 

i. Der bliver gradvist mere aktivitet og borgere tilkendegiver meninger 

herigennem. 

9. Hjemmeside 

i. Vi overvejer, om vi skal få en til at stå for denne på sigt. Evt. en 

studerende 

10. Eventuelt 

i. Ikke noget under eventuelt. 


