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Dagsorden. 

1. Valg af ordstyrer Forslag: Finn Jørgensen. 

Lovlig indvarslet generalforsamling.  

2. Valg af 2 stemmetællere Jens og Kirsten   

3. Formandens beretning. Ved Inge / 

 Formandens beretning til generalforsamling 2021 

 

Det er ikke de mange møder vi har haft siden generalforsamlingen 2020, 

grundet Corona har det ikke været muligt at ses fysisk, men dialogmødet havde vi online, 

det gik ok, men vi glæder os over at kunne ses igen. 

Beretningen passer ikke helt overens med regnskabet men det er jo fordi regnskabsåret går 

fra 1.1 til 31.12 og beretningen fra sidste års generalforsamling til nu. 

Ellers er det jo mest sagen omkring trekanten der har fyldt hos os. 

Jeg har taget en del beslutninger på rådets vegne og det håber jeg at det kan accepteres. 

Jeg vil gerne takke dem, der var ude at samle underskrifter og i øvrigt tog initiativ dertil, 

det var rigtig godt gået. 

Tak til alle her i sognet som bakker op om lokalrådet, det sætter vi stor pris på og jeg håber 

at der hele tiden er nye ansigter som vil interessere sig for vores arbejde og evt. være en del 

af det. 

Angående trekanten har jeg sat et punkt på dagsordenen længere nede, som jeg synes vi 

skal drøfte ikke kun internt i Røst, men her på generalforsamlingen. 

Borgermødet var i mine øjne en succes og jeg afventer diverse møder, så vi forhåbentlig får 

en afklaring om vi får lov til at få området omlagt til beboelse. Tak til alle fremmødte. 



Cykelstien er på vej, jeg har sammen med Jens og 2 fra Sogneforeningen samt Poul 

Poulsen været med i planlægning af hvor der evt. kan være bænke på ruten og hvad der 

skal være af beplantning langs stien.  Det er positivt at få lov at have indflydelse. 

Desuden er projektleder Behroz Nader fra Assens kommune i gang med at få lavet en god 

og sikker løsning, til afslutning på stien, så vi kan komme sikkert over på den anden side af 

tunnellen i Aarup. Der skal frigives lidt penge til det og vi håber at det ikke er så svært, for 

ham at finde dem i kommunekassen. Det ligger både ham og mig meget på sinde at 

sikkerheden i Aarup bliver optimal. Vi ser frem til en indvielsesdato. 

Vi skulle have haft lov at køre på stien fra denne uge men der ventes på asfalt ved 

helleanlægget nede ved skoven. 

Den 16.8 blev 1. officielle spadestik taget med ”vores” spade. Vi ser frem til at 

Servicecenter Grønnemose bliver en realitet. 

Angående de huse som står lidt spøgelsesagtige, er jeg i gang med at kontakte kommunen 

desangående. Det er rigtig svært at gøre noget ved privat ejendom, så jeg forventer ikke 

meget respons. 

 

Med hensyn til ambassadørordningen, kan jeg oplyse at vi har uddelt 21 kuverter med 

velkomstbrev og diverse foldere. De 12 har vi fået meddelelse om fra Steen Søgård, resten 

har vi selv orienteret os om, idet vi kun får oplyst nye beboere, som kommer fra andre 

kommuner, de interne må vi selv finde ud af, men jeg håber at alle er opmærksomme på 

nye naboer. Kontakt mig endelig hvis I er i tvivl om de er registreret hos mig. 

En sag om vand i 2 haver har vi desværre ikke haft held til at løse sammen med beboerne. 

Desuden har vi haft en forespørgsel til kommunen og Fyns politi ang. gennemkørende 

traktorer på Skolevej, den er heller ikke løst til vores tilfredsstillelse. Sagen er 

genfremsendt og det er ikke min holdning at vi skal give op. 

Vi har et godt samarbejde med Rørup Sogneforening som jeg personligt sætter pris på og 

som jeg mener er vigtigt for begge foreninger. Tak for det. 

Tak til mine kolleger og suppleanter i Rådet for godt samarbejde. Selvom vi ikke har 

mødtes ret meget, så ved vi at vi er der for hinanden. Hvis vi får held af at få Trekanten 

omlagt, vil der blive rigtig meget mere arbejde til os og derfor foreslår jeg flere ad-hoc 

personer i et punkt på dagsordenen. Vi vil derfor ikke være så sårbare hvis nogen flytter og 

vi derfor må komme til at mangle suppleanter. 

 

Det var mine ord for perioden, håber på godkendelse af beretning og er åben for spørgsmål 

til denne. 



 

4. Fremlægning af regnskab og budget v/Kassereren. Regnskab/budget indsættes her. Her blev der talt 

lidt om hvad pengene evt. kan bruges til uden at gå Sogneforeningen bedene. Evt. stier i området.     

     

Årets resultat     4.722,77  

        

        

Aktiver        
        

Likvide aktiver bank og kasse   15.304,97  
 

Debitor      0,00  

Aktiver i alt pr. 31.12.20     15.304,97  

        

Passiver        
        

Kreditorer      0,00  

        

Egenkapital       
        

Primo bank og kasse 1.1.2020  10.582,20     

Årets resultat  4.722,77     

Kassebeholdning pr. 31.12.20     0,00  

Bankbeholdning pr. 31.12.20      15.304,97  

   15.304,97   15.304,97  

        
        

Revisionspåtegning,   Grønnemose d. 22.07.2021     

        

        

        

Ivan Sørensen   

Marianne 
Sass   

Revisor    Kasserer    

        

        

        

                 

5. Indkomne forslag: Formanden foreslår at der vælges 1-2 ad-hoc personer som inviteres med til 

møderne og som kan hjælpe med enkeltopgaver og derudover snuse til arbejdet i lokalrådet. Der er 

flere, som mener at det er en god ide. Vi vil se om der nogen som har lyst tal at være ad-hoc personer. 

Men vi kan ikke tvinge folk ind i arbejdet. Dejligt med nye og unge, som vil komme med gode ideer, 

og vil lægge et stykke arbejde.  

6. Valg af rådsmedlemmer, Tim modtager genvalg men Casper fraflytter og kan ikke genvælges. Tim vil 

gerne give plads til nye i bestyrelsen, så han vil gerne trække sig for at give plads. Nye ”emner” 

(Sandra og Ole) fortæller om deres tilgang til bestyrelsesarbejdet. Tim modtager genvalg og Ole Sass 

blev valg til bestyrelsen.  



Sandra Paarup og Jens Bartholin  er valgt til ad-hoc personer 

 

7. Valg af 2 suppleanter. Finn og Anette modtager genvalg. Valgt 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant, Ivan og Conny modtager genvalg. Valgt 

9. Gennemgang af Borgermødet den 10/8. Venter vi på at Skoletrekanten bliver taget ud af 

erhvervsdelen, eller prøver vi at kontakte nogle investorer som kunne have interesse i at bygge på 

jorden.   

Der bliv talt frem og tilbage om mulighederne.  Tømrer Klaus Lebæk kunne muligvis være interesseret 

i købe elle bygge huse på Skoletrekanten. Skal vi henvende os til ham? Vi ved det jo ikke inden vi 

spørger ham. Skal vi vente til trekanten bliver omlagt til beboelse? Det bliver nok ikke almennyttige 

boliger, idet Aarup har fået tilskuddet til dette. Men hvad er bedst,-at vi eller kommunen henvender sig 

til en investor? Vi blev enige om at afvente, til kommunen holder møde D.29. sep. vedr. 

kommuneplanen. 

Der er mange regler mht. bebyggelse og erhverv, afstandskrav mm. 

 

10. Evt.  Her kommer forslag til punkter på næste møde som også indeholder konstituering. 

Når der er store møder en anden gang, bør der være højtaler og skærm så alle kan høre hvad der bliver 

sagt. Der henvises til den dag 10.aug. hvor der var borgermøde. Dårlig lyd og for mange som ikke 

kunne høres. Politikerne var ikke placeret hensigtsmæssigt. Inge tager det til efterretning, næste 

bestyrelsesmøde kommer til at indeholde oplæring i at bruge anlægges i store sal. 

Trafikken på Gl. hovedvej /Gelstedvej bør være et emne til et dialogmøde i fremtiden. 

Sti fra Grønnemose til Ålsbovej. Sogneforeningen har talt om en sådan men foreslår at opgaven bliver 

vores. 

 

 

 

 


