
Referat af ordinært møde den 8.2. 22 kl. 19.00 

 

Afbud:Ingen 

Tilstede: 6 gæster + formand for Sogneforeningen og Poul Poulsen 

Årets først møde i RØST  

1. Godkendelse af referat fra sidst. Tjek  

 

2. Skal der gives gaver og i hvilket omfang, hidtil har det været Kasserer og formand der har besluttet. Der 

er blevet givet til nogen tidligere, men skal vi fortsætte? Skal man bare sende en skriftlig hilsen? Eller 

skal der være en manual for, hvornår der skal gives? Blev enige om at sende en skriftlig hilsen til dem 

som vi ved har mærkedag.  

 

 

3. Brev fra Sogneforeningen ang. Kend dit Sogn og betaling for at bruge mødelokalet. Notat i vedtægter 

drøftes.  

 Vedr. ”Kend dit sogn”, har sogneforeningen drøftet dette og takket nej til samarbejdet, idet de 

mener det ligger i deres regi. 

Hvis RØST modtager et større tilskud end tidligere, mener Sogneforeningen at der skal betales 

lokaleleje, når der holdes møde i kælderen. Men det kræver en vedtægtsændring, idet det fremgår 

af vedtægterne, at RØST må holde fire årlige møder. Kan ændres på generalforeningen. Der er 

forståelse for, at vi skal betale for leje af lokaler.  

 

4.  Orientering om Fjernvarmesituationen (Poul Poulsen) Poul orienterer om reglerne for at få fjernvarme 
til Grønnemose. Assens fjernvarme er interesseret at komme til Grønnemose/Rørup, hvis muligt. Men 
det er en temmelig teknisk beregning at finde ud af om det er en mulighed. Udviklingen i området med 
både erhverv og boliger har stor indflydelse på dimensioneringen og dermed beregninger. 

PP anbefaler at vi tager en tur til Assens fjernvarme, for det er meget spændende. 

Giver det mening at vi signalerer at vi ønsker fjernvarme i Grønnemose? Så folk kan planlægge om 

de skal satse på fjernvarme. Er flis til fjernvarme grøn energi? Kan man stole på at prisen holder? 

Løs snak om forskellige former for energiforbrug rundt omkring i Danmark. Det som er vigtigt for os 

er at Assens fjernvarme spiller på flere heste, solenergi, vindmølle, flis osv. 

Vi sender en officiel meddelelse til Assens fjernvarme at vi som lokalråd, ønsker at der bliver lavet 

en beregning for at få fjernvarme til området. Og vi fortæller dem i dette brev at vi ønsker en 

informationsaften her i Borgerhuset ang. dette når der ligger en beregning. 

 

Skal vi indkalde til beboermøde om interesse for dette? 

Vi vil holde et borgermøde hvor der orienteres om fjernvarme, folk fra Assens Fjernvarme vil 

deltage. 

 

5. Datoer til fremtidige møder, generalforsamling og dialogmøde.  

Hvornår kan vi holde generalforsamling? - 29. marts kl. 19.00 

Dialogmøde med lokalpolitikere – efter påske? Evt. tirsdag d. 26. april eller d. 10.maj 



Møde med ”Erholm” til efterår? (grusgraven ligger stille pt så det haster ikke) 

Næste bestyrelsesmøde – tirsdag d.22. marts 19.00, planlæg generalforsamling og dialogmøde. 

 

6. Skal vi sætte i gang vedrørende Skoletrekanten og tage kontakt til kommunen. 

Er skoletrekanten stadigvæk erhvervsgrund? Nej, efter at PP kontaktede borgmesteren og Martin 

Albertsen blev det rettet til boligområde. Jens Bartholin orienter om visioner for ”skoletrekanten” 

og Grønnemose. Se den vedlagte fil der hedder Klimaparken, samt fil om DGNP. 

Kan vi få indflydelse på hvad kommunen vælger at gøre med mht. bygge processer på 

skoletrekanten? Indflydelse på byggeriet afhænger af hvorledes arealet udbydes/sælges. 

Lokalplanarbejdet er offentligt og her kan søges indflydelse, det er dog ikke alt ved et byggeri der 

kan reguleres i en lokalplan.   

JB mener at vi skal ønske, at kommunen stiller krav til fremtidigt byggeri.  

Kommunen har tidligere afsat en årlig pulje til alment boligbyggeri i kommunen, det gør den dog ikke p.t. 
Ønsket om dette kan fremføres af lokalrådet ifm. debatten og høringen vedr. budget 2023". 

 

Og hvad med en dagligvarebutik? Er en container-butik en mulighed til en start. 

                                 

 

Ole stille spørgsmål ved, om det er attraktivt at købe en grund i Grønnemose? Der er både 

motorvej, togbane og udkant! Hvor store krav kan vi stille til dem som vil bygge? Vi skal passe på, at 

vi ikke indsnævrer køberklientellet til ganske få personer.  

Hvis vi skal have indflydelse på, hvordan der skal bygges i på Skoletrekanten, er det nu, inden der 

bliver lavet lokalplan. 

Der blev forslået, at vi tager en tur til Vejen, hvor de bygger miljørigtige huse.!  

Tim vil undersøge muligheden for at vi kan komme afsted. 

 

Kan der stilles krav til erhvervsbyggeriet mht. til bløde trafikanter? 

 

7.evt 

De kom ikke afsted derfor ingen orientering. 

Men er der noget nyt mht. cykelstien? PP fortæller der var to forskellige forslag til Etape 3. 

Det bliver således at der bliver to-en vej ned til svinget, og derefter må cyklister trække under 

jernbanen. Det er den billigste og dårligste løsning efter vores mening, men det er MTP der har 

besluttet det. Det skal oplyses at der ikke har været hjælp at hente fra Aarup lokalråd, da de ikke 

mener der er grund til bekymring. 

Der mangler stadigvæk lidt af lysene på cykelstien. Det trækker lidt i langdrag. 

  

Der igangsættes en evaluering af lokalrådene snart.  

               Ole og Jens deltager i temadag for Lokalråd d. 26/2, hvor temaet er bosætning. 

 

 



 


