
Referat af  ordinært møde den 7/12 2021 

Afbud:  

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Vi fik rigtig meget ros for vores planlægning af vælgermødet. 

Vi lagde ud med et glas ”bobler”, for at fejre at ”Skoletrekanten” (sandsynligvis) bliver vedtaget som 

beboelsesområde på byrådsmøde d. 15. dec. 2021. 

 

Punkt 2. 

Marianne fraflytter sognet og træder dermed ud af lokalrådet. Hun har lovet at gøre regnskabet 

færdigt for 2021. Stor Tak til Marianne for arbejdet i Røst. 

Det forventes at Anette Bentsen indtræder i hendes sted. Såfremt der er brug for hjælp til kasserer 

jobbet kan vi løse det med ad-hoc. Det er mulighed for at få hjælp ved Inger Poulsen, hvis 

nødvendigt. Der bliver aftalt en dag i det nye år hvor opgaven overdrages fra Marianne til Anette. 

Punkt 3. 

             Vi kan med stor tilfredshed se frem til at der kommer et stort industriområde til vores område, er  

der bemærkninger til det?  

Bemærkninger til det høringssvar som er udarbejdet vedrørende trafiksikkerhedsplan? 

Inge har skrevet et høringssvar mht. den fremtidige trafik, bløde trafikanter, stier og støj mm.  

Poul Poulsen fortæller om naboer mf. som er bekymret for den fremtidige trafik. P.P. har endvidere været i 

dialog også med folk fra Hækkebølle, for at holde den gode stemning, for vi vil gene have industri og 

arbejdspladser. Der blev talt om forskellige forslag mht. fra og tilkørsel til motorvejen for den tunge trafik. 

Gasledningen skal sandsynligvis lægges hen over ”Else Christensen´s” mark bagom Grønnemose. 

 

Et tilsvarende brev er sendt i forbindelse med den Foroffentlighed der er på sagen. I dette brev er der sat 

lidt fokus på Rørupgyden, som kan blive udfordret med øget trafik. 

Punkt 4. 

             Det ser ud til at vores ønske med Trekanten nu går i opfyldelse, takket være det nye erhvervsområde.       

MTP møde 30/11. Det forventes at vi kan indkalde til et møde omkring en iværksættelse af kontakt til 

byggefirmaer i første kvartal af det nye år. 

Det er en gevinst for alle at det nu skal laves industri mellem Grønnemose og Rørup og ikke på 

Skoletrekanten. Der har været flere forespørgsler på byggegrunde i Grønnemose. Men der skal undersøges 

om støj bliver et problem. Støjberegning. Forvaltningen vil gerne sælge Skoletrekanten i et stykke. Jens vil 

spørge Tømrermester Klaus Lebæk om han evt. er interesseret i byggegrunde, samt Domea i Vissenbjerg. 

P.P fortalte om den prioritering der har været i kommunen, for det er ikke muligt at satse på alle område på 

en gang. Vi er glade hvis det endelig lykkes i vores område. 

 

 



Punkt 5. 

             Med hensyn til cykelstien arbejdes der p.t. på at få iværksat etape 3 som afslutning i Aarup. 

             Den er på som et orienteringspunkt, på MTP møde den 30/11. 

”Gadelyset” er ved at være på plads i nærheden af motorvejen. Der har været hærværk på lyset, derfor er 

det blevet forsinket. Inge har lavet et skriv til kommunen mht. nogle steder cykelstien hvor der ønskes 

forbedring. Samt forslag til afslutningen i Aarup (etape 3). Der er lidt tvivl om hvor mange penge der er 

tilbage. Dan Gørtz har lovet at følge projektet til dørs. Aarup lokalråd er ikke interesseret i at gå ind i sagen. 

Der er mulighed for at påvirke kommunen til, hvor der kan være stier fra fx cykelstien til skoven. (Via 

facebook.)  

Ønsker om bord/bænke lang med den nye cykelsti, blev ikke godkendt af Erholm gods, derfor kun bænke. 

Vi følger sagen når der skal plantes. 

 

Punkt. 6. 

              Projekt ”Kend dit sogn” ved Ole Sass. Er der noget nyt i den sag? 

Forslag om at skubbe det til januar eller foråret. Måske skal sogneforeningen med ind over?  

Ivan fortæller at der tidligere lavet to ture omkring Rørup sogn. Vi skal gøre noget for dem som flytter til 

området, så man har mulighed for at kende sognet. 

Snak frem og tilbage om hvad der er mulighed for at gøre for nytilflyttere. Vi henvender os til 

sogneforeningen om et samarbejde. 

 

Punkt 7. 

           Evt.  

Faunapassage under motorvejen i Ålsbo/fiskesøen? Hvad sker der når jernbanen kommer? 

Hvorfor det sene svar ved kommunalvalget, Rørup var det sidste stemmested der indberettede stemmer. 

(bøvl med manglende stemmesedler) Det blev drøftet men er ikke vores bord. 

Hvorfor så lav stemmeprocent i Rørup? (folk kommer ikke til arrangementer? tilflyttere, travlhed, 

småbørnsfamilie?) Hvad kan vi OG sogneforeningen gør for at få folk af huse. 

RØST får 15.000 kr. fra kommunen til næste år 😊 

Lørdag d.22.1. 22 er der Temadag for lokalråd på Glamsbjerghus.  

 

             

                

 

 

 



 

 

 

 


