
Dagsorden/ Referat 21/9 2021 

 

Ordinært/konstituerende møde kl. 19.00 

 

Afbud: Finn Neumann 

Fraværende: Jens Bartholin 

1. Godkendelse og underskrift af ref. fra Generalforsamlingen. Tjek 

2. Konstituering. Marianne fortsætter som kasserer, Inga som sekretær, næstformand Tim, 

Inge formand. 

3. Mon vi kan lære at bruge anlægget til forbedring af oplevelsen når vi holder større 

møder. Vi går op og afprøver. Ivan viser hvordan vi bruger anlægget. Tak for det. 

4. Ekstra: Vælgermøde 12/10 kl. 19.00 sammen med Sogneforeningen. Vi ved pt ikke så 

meget om mødet. Men der kommer en annonce i Rørupnyt med tid og sted. Vi ved 

endnu ikke hvor mange politikere der kommer. Vi kan evt. skriver en notits på 

Fyens.dk/eventinfo og på Facebook. Der vil være mulighed for at købe øl og vand. Røst 

betaler for drikkevarer til den som er indbudt. Samme dato er der ”bosætningsmøde” og 

Kim deltager på vegne af Røst. 

5. Ambassadørordning/ Nabohjælp (punktet udsættes hvis Sandra ikke er til stede) Vi har 

indtil nu, kun fået en melding fra Steen, når vi har fået tilflyttere fra andre kommuner, 

men vi er af hængning af at lokale melder ind, når der kommer tilflyttere til området, 

som har boet i Assens kommune i forvejen. Der bliver lagt et velkomstbrev i postkassen 

hos tilflyttere.  

En snak om Nabohjælp, hvor findes det i området? Der skal helst være en fem-syv 

husstande, for at Røst vil betale et skilt til et område. Det kræver en app for at være med 

i nabohjælp. Der kommer lidt om det i Rørupnyt efter jul, så alle dele af sognet bliver 

informeret om Nabohjælp. Sandra vil gerne hjælpe Inge med at dele velkomstbrevene 

ud.  

 

6. En snak om området ved grusgraven, skal vi kontakte Jan Iver Cederfeld de Simonsen for 

at få en snak om fremtiden for området. Vi vil gerne takke ja til at få et besøg af Jan Iver 

Cederfeld. Vi vil gerne inviter ham til et møde i marts, for at få taget hul på emnet om 

grusgravens fremtid og muligheder. 

7. Kan vi magte opgaven ang. en sti fra Lærkeskolen til Ålsbovej, evt. bag om kirken. I fald 

der skal søges midler kan det tidligst blive i 2022 vi kan tage hul på det. Vi kan måske få 

gode råd af sogneforeningen ang. puljeansøgninger. En snak om hvad det er muligt. 

Findes der kirkestier som vi ikke ved af? Skal kommunen købe jord for at lave en sti? Kan 

de eksisterende markveje evt. bruges som stier mellem de små samfund? Der er gang i 

et digitalregister vedr. stier i kommunen (Poul) Kan alle spørge ældre medborgere fra 



området om de kender til nogle gamle stier? Hvor længe kan man vinde hævd på en sti, 

hvis den ikke bliver ryddet og holdt? 

Alle der har var til stede ved mødet, prøver at finde oplysninger om stier/markveje. 

Det er jo muligt at søge kommunen at anlægge en grussti, men nok lidt utopisk at tro på 

at vi får en sådan. Såfremt der skal købes jord er det udelukkende en kommunal opgave. 

8. Kan vi holde et arrangement for nytilflyttede (de sidste 3 år) Kan vi evt. gå ture i de små 

dele af sognet, for alle dem som har lyst, både tilflyttere og dem som har boet her 

længe. Måske nogen som vil fortælle lidt om stedet og evt. nogle gode ”røverhistorier”. 

Ole arrangerer den første tur i Ålsbo i efterårskvartalet en lørdag eller søndag. Han 

annoncerer på facebook og hjemmesiden. 

Forslag til titlen på arrangement ”Kend dit sogn” 

9. Afslutning på året: evt. 7/12 kl. 18.00 med et stykke mad og tid til at drøfte alt det der 

ikke er tid til på møderne. Vi holder hellere et bestyrelsesmøde i det nye år, hvor vi har 

lidt ekstra tid til at ”hyggesnakke” og hvor vi får en bid mad. 

10. evt. 

En enkelt deltager på mødet mente at: 

Der er lidt ”kedeligt” i mosen i Grønnemose, kan der gøres noget andet?  

Finn Jørgensen: Der blev sået blomsterfrø i foråret, men de kom ikke op. ☹ 

Traktorkørsel på Skolevej til Dybmosevejen, fremover køres via rundkørslen. 

Poul: - 

-Jordløse (årests landsby) gå ind og se på økonomiudvalget hjemmeside. Spændende 

læsning. Der kommer en ny ”ordning” i de kommende år, som hedder og handler om 

noget andet. 

-Cykelstien er forsinket pga regn. Afventer en dato for åbning. I Aarup skal der findes en 

fornuftig løsning fx en lysregulering i tunnelen, hvis der er råd til det. 

-Vi er spændte på hvad kommunen har gang i på jorden overfor Poul i Rørup!! Vi må 

vente og se. 

Lidt snak om kommuneplanen. 

 

Tak for i aften 😊 

 


