
      RØST - Lokalråd for Rørup Sogn 

     Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 15.5.2017 kl.19.00-21.00 
          Sted: Hos Tove, Hækkebøllevej 21, 5560 Aarup. Ændret til Gl. Etterup 1, 5560 Aarup 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 19.4.2017 

a. Godkendt 

2. Cykelsti  

a. Status på anmodning sendt til Miljø og Teknikudvalget 

i. Se svarskrivelse fra Steen Søgaard 

b. Status på kommunikation med Aarup Lokalråd 

i. Cykelsti ikke prioriteret på deres dagsorden, men vil gerne tage en 

dialog senere. 

c. Yderligere: Jens Bartholin foreslår at sende den med som forslag til 

kommuneplan 2017 - 2029 

 

3. Rundkørsel 

a. Officiel åbning – status 

i. 9. juni 12.30 – ca. 14.30 

ii. I samarbejde med kommunen. De står for pølsevogn og en øl. Vi 

undersøger musik til lejligheden. 

iii. Industrivej lukkes af 

b. Hvad vil vi byde ind med, og hvordan får vi gjort opmærksom på dette 

i. Musik . Facebook, Købmanden, Hjemmeside. Aarup.dk kalender 

c. Hvordan vil vi arbejde med rundkørslen som positivt for Rørup Sogn 

i. Udsmykning 

1. der er gjort en del ved det i forbindelse med etablering 

2. Forslag: At skrive Grønnemose med Buskbom på skrænten op 

mod Etterup 

3. Evt. snak med materialegården om beplantning. Freddy 

Nielsen. 



ii. Markedsføring 

1. punkt ikke berørt 

iii. Andet  

1. vi har ikke det store, vi afventer og ser, hvordan det kommer 

til at køre 

4. Økonomi  

a. Hvad er status 

i. Ikke noget at bemærke 

5. Facebook 

a. Status 

i. Ikke brugt penge på boost endnu 

6. Eventuelt 

a. Ny email: post@røruplokalråd.dk 

b. Rørup Sogneforening – et medlem anede ikke, at der var møde i RØST i 

dag. Jens har informeret om, at det kan findes på Facebook. Vi gjorde 

opmærksom på, at vi har vores egen hjemmeside, som vi gerne vil have 

gjort mere opmærksom på. www.røruplokalråd.dk 

Dagsorden føles tricky at åbne. 

c. Rørup Sogneforening synes ikke det er ok at vi holder møder i private hjem 

d. Udgravning af mosen – Caspers kontakt er ikke vendt tilbage. 

Sogneforeningen har fået pengene til det, som de har søgt fondsmidler 

gennem Kommunen.  

e. Rekreative område er ikke afklaret endnu. Kommune har givet råderet – 

men vil have at Sogneforeningen skal betale for drift og vedligeholdelse.  

f. Jens har lavet noget arbejde omkring Trekanten, som han sender ind. 

Vedr. omlægning til boligområde. Taget fra udviklingsplan 2009. 
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