
       RØST - Lokalråd for Rørup Sogn 

Referat for bestyrelsesmøde mandag den 19.4.2017 kl.19.00-21.00 
Sted: Hos Tove, Hækkebøllevej 21, 5560 Aarup. 

Deltagere fra bestyrelse: Tove, Thorben, Per, Casper og Lis 

Deltagere fra sognet: Jens Bartholin 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 20.3.2017 

a. Godkendt 

2. Punkter til kommende arbejde i RØST. Vedhæfter punkter fra 2016 

a. Vælge ud, hvordan vi prioriterer vores arbejde 

Følgende punkter blev valgt ud – i prioriteret rækkefølge 

1. Cykelsti. Er allerede i gang, Casper har lavet et oplæg til linjeføring og vil 

sammen med Thorben kontakte Aarup Lokalråd for evt. samarbejde omkring 

cykelstien. 

Thorben havde hørt i P4 morgen, at Fyn skal være en cykel-ø.  

2. Rundkørsel – hvordan får vi den brugt på positiv måde i forbindelse med 

Rørup Sogn. Evt. udsmykning. 

3. Afkørsler ved motorvejen – trafiksikkerhed 

4. Muligheder omkring færdsel på Skolevej. Lukning/ikke lukning 

5. Gelstedvej – hastighed. Trafiksikkerhed 

 

3. Information om hjemmesiden www.røruplokalråd.dk samt Facebook-siden 

a. Hvem kan opdatere og vedligeholde 

i. Lis fortsætter med at opdatere og vedligeholde.  

ii. Vi vil kontakte virksomheder i Rørup Sogn og tilbyde dem at få lagt 

deres kontaktoplysninger på siden. Vi vil gerne have, at 

hjemmesiden bliver et opslagsværk for både nuværende beboere og 

kommende. 

iii. Vi vil opfordre folk til at følge os på Facebook. Tove sætter et opslag 

op hos købmanden. Jens fortalte, at ambassadør-gruppen i 

Kommunen har god nytte af Facebook. 

http://www.røruplokalråd.dk/


 

4. Økonomi  

a. Hvad er status 

i. Vi har fået vores tilskud for 2017 på 7500 kr. Herefter er der en 

saldo på 12456 kr.  

b. Har vi nogle ønsker til indkøb/markedsføring 

i. Vi vil gerne bruge nogle penge på at lave et arrangement i 

forbindelse med, at rundkørslen står færdig. Lis undersøger ved 

Kommunen, om der er noget planlagt og så tager vi et hurtigt møde, 

når vi ved mere.  

ii. Vi blev enige om at bruge lidt penge på at gøre reklame for vores 

Facebook side.  

5. Forslag til datoer for kommende møder 

a. Torsdag den 11.5 kl. 19 – 21.  

b. Mandag den 15.5 kl. 19.30 – 21.30 

c. Mandag 22.5 kl. 19.30 – 21.30 

d. Mandag den 12.6 kl. 19.30 – 21.30  

e. Torsdag den 15.6 kl. 19 – 21 

Kommende møder er fastsat til: 

a. Mandag den 15.5 kl. 19.00 – 21.00 

b. Onsdag den 14.6 kl. 19.00 – 21.00 

6. Eventuelt 

a. Casper informerede Jens om, at han har kontakt til en landmand, der 

muligvis kan være interesseret i at aftage jord fra søen, der skal udgraves i 

Grønnemose. De snakker samme, når Casper har yderligere information. 

Jens kunne fortælle, at Sogneforeningen har søgt Lokalsamfundspuljen til 

at få gravet søen ud. Og har også kontaktet et firma for at få en pris på 

udgravning. 

 

b. Jens fortalte, at Ålsbo er udpeget som kulturarv. Samt at der er en 

konference i Glamsbjerg til september, som han opfordrede os til at melde 

os til.  


