
Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i RØST - 

Lokalråd for Rørup Sogn 

      Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 11.12.2017 kl.19.00 
          Sted: Borgerhuset, Kælderen, Gelstedvej 10, 5560 Aarup 

 Der var 5 fremmødte udover bestyrelsen. 

 

1. Flertallet i bestyrelsen ønsker at nedlægge RØST  
a. Lis Meng informerede om, at flertallet ønsker at nedlægge RØST på 

grund af manglende engagement. Der er dog mulighed for at lade en dør 
stå på klem for at andre kan overveje om de ønsker at overtage 
bestyrelsesposterne til næste ordinære generalforsamling. 

b. I RØST foreslår vi at Rørup Sogneforening omdanner sig til Lokalråd. Jens 
Bartholin – som var til stede – sagde, at de havde snakket om dette men 
at der ikke var flertal for dette. 

c. Inge Bünning synes det er ærgerligt, at RØST giver op og synes det er 
vigtigt, at det fortsætter. Det samme tilkendegav Jens Bartholin. De ser 
det som værende vigtigt for sognet. 

• Ønsker andre at videreføre RØST? 
o Casper – kasserer i RØST - vil gerne være med til at videreføre. Ønsker ikke 

formandspost. 
o Inge Bünning tilkendegav, at hun vil overveje at arbejde med i en 

kommende bestyrelse. 
o Telefonisk henvendelse fra Arne Dencker, der tilkendegav, at han også 

gerne vil træde ind, hvis nødvendigt. 
o På baggrund af ovenstående, lader vi muligheden for at videreføre RØST 

stå åben.  

Frem mod ordinær generalforsamling den 20.3.2018 vil Casper stå som 
kontaktperson for RØST. I den mellemliggende tid, vil der blive forsøgt at 
finde flere til at indgå i bestyrelsen og videreføre RØST. Casper kan 
kontaktes på kasserer@røruplokalråd.dk 



• Nedlæggelse af RØST, såfremt andre ikke ønsker at videreføre. 
o Kassebeholdning fra RØST skal tildeles andre formål i sognet – hvilke? 

▪ Punktet blev ikke aktuelt. Men der kom forslag om at pengene evt. 
kan bruges til beplantning af rekreativt område i Grønnemose. 

2. Eventuelt 
a. Intet 

 

 


