
Referat af Generalforsamling den 29. marts. 2022 kl. 19.00 

Tilstede: 20 pers. Incl. bestyrelsen 

 

1. Valg af ordstyrer : Finn Jørgensen  

 

2. Valg af 2 stemmetællere : Finn N. & Jens B. 

 

3. Formandens beretning: 

 

Formandsberetning 2022 i Røst 

 

Da det jo ikke er et helt år siden at vi holdt den seneste generalforsamling, er der ikke 

helt så mange punkter på denne gang. 

Vi har holdt 4 ordinære møder + dialogmøde online, borgermøde samt generalforsamling 

i 2021. Hvis vi ellers kan slippe for flere pandemier vil det være lettere at håndtere 

diverse møder i fremtiden. 

Desuden har vi holdt et meget rost vælgermøde i samarbejde med Sogneforeningen. 

Vi hilser det nye servicecenter velkommen til byen, både Mac Donalds og Ok vask, 

tankanlæg og ladestationer. 

Det er et kæmpe løft for sognet med disse tiltag. Industrivejens store tomme plads er 

også i fuld funktion. Dog har der været en del gener med hensyn til lyset, på pladsen 

døgnet rundt, men jeg tror det er kommet på plads, takket være Pernille Illum som gik ind 

i sagen og kontaktede Munck.  

Vi fik indviet cykelstien, nok lidt for hurtigt da der stadig ikke er lys på det sidste stykke, 

dette skyldes ikke kommunen, men en klage fra en lodsejer. Det er rigtig ærgerligt, da 

den besluttede løsning omkring ”intelligent” belysning ikke kan sættes i gang før der er 

lys på hele stykket. Intelligent belysning virker således at der kun er lys, når der kommer 

nogen på stien. Vi håber sagen bliver løst til alles tilfredshed. 

Det er en del af Assens kommunes vision at borgerne skal inddrages i beslutninger. 

Det har vi haft lidt svært ved at se i forbindelse med beslutningen om 3. etape af 

cykelstien. Personligt mener jeg at der er valgt en forkert løsning, men det er det nye MTP 

udvalg der har bestemt og det tager vi til efterretning, men det harmonerer ikke med 

visionerne. Desuden har der været en del polemik om virkningen af Assens Borgertip app, 

den har ikke alle lige stor succes med.  

 



Så kom dagen hvor en dejlig nyhed blev afsløret, nemlig det nye industriområde syd for 

motorvejen. Det kan kun blive et + for sognet, men det vil da også give nogen 

udfordringer, som vi gerne vil blande os lidt i. Trafikken på Gelstedvej og evt. andre ting. 

Vi er da også bekendt med at en del borgere i Rørup og Hækkebølle, blev lidt 

forskrækkede over det nye erhvervsområde, jeg tror og håber at de bliver tilgodeset i den 

forbindelse. Vi taler gerne deres sag; ved hjælp af en repræsentant fra området i 

bestyrelsen eller en udpeget ad hoc fra området. 

 

Med det nye stykke erhvervsjord kom der en ny mulighed for at Skoletrekanten, kan blive 

beboet af en masse nye mennesker, hvis alt går vel. En lille arbejdsgruppe skal arbejde 

med sagen. Der er aftalt møde med Direktør Martin Albertsen, Borgmester Søren Steen 

Andersen, Poul Poulsen, Jens Bartholin og undertegnede. 

En ny bosætningsportal er på vej, den har vi bidraget til. Anette og Pouls input er 

videregivet til den endelig udgivelse af portalen. 

Vi hilser den nye beslutning om flere penge til lokalrådene velkommen, så er der lidt flere 

penge at gøre med hvis vi på nogen måde skal kunne promovere området. En ny model 

for både råd og dialogmøder er på vej, vi venter spændt på det. 

Ambassadørordningen kører støt og roligt. Sandra og jeg selv koordinerer og vi modtager 

oplysninger om nytilflyttere, dels fra kommunen og dels fra naboer til de nyankomne. 

Der er mange ting at tage fat på, hvis vi vil det og det håber jeg at alle vil være med til. 

Der er ikke nogen vigtige punkter på dagsordenen i dag, da jeg ved at der er fodbold i tv. 

Desuden er alle vore møder jo åbne og vi tager gerne imod gode forslag der. 

Tak til mine kolleger i bestyrelsen/suppleanter og de 2 ad hoc vi har P.T. Sandra og Jens. 

Også en stor tak til Poul for adskillige input. Håber på fortsat samarbejde. 

Til dem der ikke ved det, så kører vi med arbejdende suppleanter og vil gerne fortsætte 

med det. De har dog kun stemmeret når et bestyrelsesmedlem er forhindret. 

Tak til Finn og Tim, som har besluttet at forlade os, Finn p.g.a andet foreningsarbejde og 

Tim p.g.a. flytning. God vind til dem begge.  

Tak til Sogneforeningen for samarbejde og med disse ord er beretningen slut. 

 

 

 

 

 

4. Fremlægning af regnskab og budget v/Kassereren. Kassereren er nu Anette Bentsen 



 
Regnskabet godkendt 



 
Budget godkendt med oplysning om at der i næste punkt bliver besluttet at betale for leje af Borgerhuset 

ved diverse møder. Desuden kommer der yderligere udgifter til hjemmesiden. 

 

 

5. Indkomne forslag: Ændring i vedtægterne punkt 5 stk. 2 

 

Møderne afholdes i Borgerhuset og der betales i henhold til gældende takster. 

 

Godkendt 

      

 

6. Valg af rådsmedlemmer: på valg er Anette, Inga og Inge. Alle modtager genvalg men der skal vælges nyt 

medlem i stedet for Tim som fraflytter. 

Anette, Inga og Inge genvalgt og Randi Juhl Paarup nyvalgt. 

 

7. Valg af 2 suppleanter:  Finn er på valg og genopstiller ikke.  

Helle Jørgensen, Hækkebølle og Kenneth Petersen Gl. Hovedvej valgt. 

 

8. Valg af Revisor og suppleant. Ivan Sørensen og Connie Neumann modtager begge genvalg. Godkendt. 

 



9.  Evt. Der lægges op til at der fortsættes med ar suppleanterne er arbejdende og deltager så vidt muligt i alle 

møder. 

 


