
Referat af: 

 

Deltagere: Anne-Pia, Finn, Marianne og Inge. Afbud fra Casper, Tim og Eva 

Gæster: Poul Poulsen, Jens Bartholin, Finn Jørgensen. 

 

 

Godkendt. 

 

 

 

 

Udsat til næste møde den 5/2 da dialogmødet er flyttet til 5/3. 

 

Telefonisk. 

Hækkebøllegården købt af Søren Bækholm og sagen følges tæt angående udtynding af rågeunger her til maj. Det er 

aftalt at Tim og ny ejer er i dialog desangående i fremtiden. Gården forpagtes af Torben Bang indtil August 2019. Vi 

orienterer nærmeste nabo Else Marie Madsen, som har bedt os om at tage sagen op. 

 

 

 

Dialogmødet flyttet til 5/3 kl. 19.00 efter samråd med Steen Søgaard. Derfor kan indbydelsen/dagsorden udskydes til 

mødet den 5. februar. Sogneforening holder møde den 15/2 og vil der byde ind med punkter. Dagsordenen til 

politikerne skal være politikerne i hænde ca. 14 dage før dialogmødet og den kan færdiggøres så snart vi har punkter 

fra Sogneforeningen. Booking af kalender til Steen Søgård er afsendt under mødet. 

 

5/2 kl. 18.30 

 



 

Taget til efterretning. 

Poul Poulsen deltog med oplysninger om: 

Trekanten: 

Status på salg af erhvervsjord: Assens kommune skal vurdere eksisterende evt. udpege nye arealer. 

Der er efterspørgsel på arealer nær motorvejen, og det vil være klogt af os i Røst at formulere et ønske om 

omprioritering af trekanten. Dette skal stiles til: Miljø, teknik og planudvalget i Assens. 

Via jkhve@assens.dk 

Inge udfærdiger en henvendelse og rundsender til godkendelse hos øvrige i rådet inden afsendelse. 

 

 

Jens Bartholin og Finn Jørgensen efterlyste et punkt på vores dagsorden som skulle omhandle Vision 2030. 

Vi er alle bekendt med at kommunen (læs politikere) gerne ser reaktioner af den ene eller anden beskaffenhed når 

det gælder høringssvar, angående det ene eller andet. Det er vigtigt at vi i Røst også kommer med høringssvar til 

Vision 2030. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest 15/2. 

 

Punkt. 8 var lukket møde og omhandlede udelukkende socialt samvær. 

 

 

 

Ref. Inge Bünning 
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