
             Referat af Dialogmøde 3/3-2020 
 

Tilstede: Lars Kristian Pedersen, Nikolai Henriksen, Tine G. Poulsen, Dan Gørtz, Lars Kolling, Steen Søgaard 

Fra Røst: Finn Neumann, Tim Volder, Marianne Sass, Jens Bartholin, Inge Bünning. 

Desuden 19 gæster. 

 

 

1. Røst hilser cykelstien velkommen og takker for godt samarbejde mellem 

alle involverede parter, for at den nu endelig bliver en realitet i de 2 

følgende år. Taget til efterretning. Dan Gørtz anser befolkningen i Rørup 

og omegn for at være meget tålmodige i forbindelse med vedtagelsen af 

cykelstien. 

 

2. Samarbejdet mellem Assens kommune og selskaber ejet af kommunen. 

Kan det forbedres. Lars Kristian medgav os at der havde været problemer 

desangående, men at det bør være løst. 

 

3. Privatfolk har svært ved at nå igennem til kommunen. Det harmonerer 

ikke med intensionen om mest mulig borgerindflydelse. Det handler om en 

sag hvor 2 lodsejere har fået vand i haverne efter kloakseparering. De har 

mødt en mur indtil sagen blev fremført af Røst. Det bør ikke være 

tilfældet. Ligeledes har det taget en borger 3 år at få løst en sag om 

forurening af et vandløb. Det er dog lykkedes ved egen hjælp, men 

vandløbet er en del af regnvandssagen og her har borgeren nu fundet 

rygstød i at Røst tager fat i sagen og bringer det med på mødet her. 

Borgeren fremfører at hun undervejs har fået mange sjove svar som kunne 

tyde på at kommunen vil undgå at tage ansvar. Dan Gørtz lover at tage 

sagerne op og følge op på det, ansvaret ligger helt klart ved kommunen. 

Bassinet over for Lærkeskolen skal der gøres noget ved. Det politiske panel 

er generelt rystet over de svar der er givet fra administrationens side. 



  

 

4. Anvar/opsyn for de enkelte opgaver som eks.vis entreprenørgården eller 

andre aktører udfører. Hvordan kan man gøre det bedre. 

Det vil blive drøftet hvordan man løser disse udfordringer 

 

5. Det kunne være dejligt og mere sikkert, med ordentlig belysning i krydset 

ved Rørup kirke. I stil med den belysning der er på Gl. Hovedvej ved 

krydset Gelstedvej. Det er der ikke penge til på budgettet i øjeblikket. 

 

 

6.  Vi trænger voldsomt til bedre gadebelysning på: Snerlevej, Bellisvænget, 

Irisvænget og Valmuevænget, samt på Stien mellem nr. 11 og 13 på 

Valmuevænget. Belysningsplanen løber over 4 år og de 2 er gået. 

Steen Søgaard har 4/3 meddelt at ovennævnte gader er med i år 2020. 

   

7. Priserne på Plus og Flextur ved Fynbus. Sagen blev drøftet og forklaret 

med at de manglende passagerer i busserne, har gjort at man er gået over 

til at anvende Plus og Flexkørsel og at det ikke kan blive billigere p.t. 

Generel besparelser på transportområdet. 

   

Tillæg til dagsorden: 

 

Det er et ønske at der kan laves afmærkning til parkering af sættevogne på 

Industrivej i Grønnemose. Evt. Blå skilte med info. Steen vil kontakte vej og 

trafik, så vi kan få en dialog om hvordan skiltene skal placeres. 

 



Evt. 

Sogneforeningen stillede spørgsmål om at få lov til at etablere en grussti fra 

Grønnemose til Kirken og evt. videre mod Ålsbo. De vil gerne søge 

Nordeafonden om midler til anlæggelse, mn selvfølgelig være sikker på at 

kommunen billiger projektet. 

 


