
      RØST - Lokalråd for Rørup Sogn 

      Referat for bestyrelsesmøde mandag den 30.10.2017 kl.19.00-21.00 
          Sted: Borgerhuset, kælderen, Gelstedvej 10, 5560 Aarup. 

Da vi havde ændret lokation for møde med kort varsel, startede mødet først kl. 

19.15. 

Ingen fremmødte udover bestyrelsen.  

1. Godkendelse af referat fra møde den 4.9.2017 

a. Godkendt 

2. Dialogmøde om budget 2018 i Glamsbjerg 7.9.17 – referat fra deltagelse i 

workshop 

a. Casper og Lis deltog i workshop omkring stier/cykelstier/bosætning. Det 

var lidt vanskeligt at få ordet, da mange sidder med deres personlige 

agenda. Casper fik dog fremført forslag til linjeføring af cykelsti mellem 

Grønnemose og Aarup, og fik afleveret til formanden for teknik og miljø. 

3. RØST´fremtid – skal vi nedlægge lokalrådet eller fortsætte? 

a. Flertallet i RØST synes ikke, der grobund for at videreføre RØST. Vi finder 

området for småt til to større foreninger. Og Sogneforeningen er en stærk 

forening, der har været her i mange år, og gør et stort stykke arbejde. 

Desuden mangler vi engagement og tid. Frivilligt arbejde skal være sjovt og 

noget vi gør, fordi vi har lyst. Det er det ikke, som det ser ud nu, og der er 

meget arbejde i at være lokalråd. 

Skal lokalrådet have en fremtid i Rørup Sogn, så skal det være med 

kræfter, der reelt har meget tid til at arbejde med dette. 

Stemmer for nedlæggelse af RØST: Thorben, Per, Bjarke og Lis 

Stemmer mod nedlæggelse af RØST: Casper 

 

b. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 11.12.17 

c. Paragraf i vedtægter vedr. nedlæggelse af lokalråd på anmodning fra 

bestyrelsen  
§ 10 Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet ekstraordinær 

generalforsamling på  begæring fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 



 

4. Dialogmøde med politikere 2018 1. kvartal – inden generalforsamling 

a. Punktet blev ikke behandlet på baggrund af punkt 3. 

5. Dato for generalforsamling 2018 

a. Punktet blev ikke behandlet på baggrund af punkt 3. 

6. Bosætning  

a. Punktet blev ikke behandlet på baggrund af punkt 3. 

7. Hjemmeside  

a. Ikke noget at berette 

8. Eventuelt 

a. Intet. 


