
Referat af ordinært møde den 22.3.22 

 

Afbud: Tim 

Tilstede ud over bestyrelsen: Randi fra Violvej 10, Kenneth fra Gl. Hovedvej 70, Sandra, Jens og Poul. 

 

Referat godkendt fra sidst. 

 

1. Orientering om svar fra Assens fjernvarme, delvist negativt lige p.t. 

Der er lavet en forespørgsel hos Fjernvarme Fyn, med et forventeligt afslag, idet et evt. rør skal 

krydse den nye højhastighedsbane, samt at der er så mange projekter i gang at det vil vare min. 5 

år.  

Det er svært at lavet en beregning på det antal huse der er i Grønnemose pt. Gelsted fjernvarme er 

ikke en mulighed, da de selv skal brug det hele. Der er mange ubekendt mht. fremtidens 

energiforsyning. Gas er ekstremt dyrt, hvis man ikke har fået sin pris låst fast.  

 

 

2. Planlægning af Generalforsamling. Annonce i Folkebladet den 15/3. 

Tilsagn fra et par beboere som kunne være interesseret i vores arbejde og vil deltage i dette. Der er 

brug for minimum 2 suppleanter og 1 medlem.  

Randi og Kenneth fra Grønnemose, er med til dagens bestyrelsesmøde, måske de kender nogen 

som vil med i RØST. I Hækkebølle har de fået et super godt sammenhold, og de mødes ofte. Der er 

sendt en invitation til dem om at deltage i generalforsamlingen. Der er også brug for ad-hoc 

personer, så vi kan fordele opgaverne. Randi, Sandra og Kenneth har indvilget i at opstille til de 

manglende poster. Flere er velkomne til at opstille. 

  

3. Planlægning af dialogmødet den 26.4.22.  Hvis nogen er i tvivl om hvad et dialogmøde er, så 

orienterer vi lige kort om dette.  

Til dialogmøde kommer der fem personer fra kommunalbestyrelsen. Vi har her mulighed for at 

fortælle om vores område og hvad vi gerne vil have hjælp til.  Det er vores mulighed for at få 

medindflydelse på ting især i vores område. Jens B. fortæller at dialogmødet skal ændre form, den 

har nu kørt i fem-seks år og der er tid til evaluering.  

Måske der kan laves dialogkort. Her er det mulighed for at tale om er forskellige emne med en 

politikkerne og små grupper af borgere. Politikerne skal naturligvis have spørgsmålene på forhånd.  

Fx ”Den nye erhvervsgrund ved Rørup, mht. til trafik, gangsti, fartbegrænsningen”.   

”Skoletrekanten”. ” 

Hovedvejen og byskilte, beplantning mm.”   

Hvad gør vi med Øjebæér i kommunen, er der nogen mulighed for at kommunen kan købe de huse? 

Der kan også være forurenings risiko på sådanne grunde.” (snakken gik om hvad der er af 

muligheder, og hvor mange huse vi har i området)  

”Trafiksikkerhed på hovedvejen”.  

”Vejen til og fra FTZ til motorvejen, for at aflaste Gelsted vej.” Evt. vej over til Bogensevej på det 

nye areal langs motorvejen, på den sydlige side. 



 

 

 

4. Ang. evt. besøg om bæredygtigt byggeri i Vejen, er det ikke lykkedes at skabe en kontakt, men jeg 

har lagt en føler om et møde hos Borgmester Søren Steen Andersen og direktør Martin Albertsen 

angående Skoletrekanten. I skrivende stund ingen tilbagemelding. 

Hvad kan vi stå inde for af ønsker omkring byggeri, udstykning osv. vi skal jo helst være nogenlunde 

enige om hvad vi ønsker for området. Det påtænkes at Poul, Jens og Inge deltager i dette møde, når 

det kommer i stand.  

Møde berammet til den 21-4 kl. 16 

Vi har ikke mulighed for at stille krave til nybyggeriet, men vi kan ønske os, at byggeriet kommer i                          
gang snart, og at det gerne er bæredygtigt jf. det som Jens B. nævnte til et tidligere møde. Jens B. vil gerne 
have et foredrag i Røst med fremtidsforsker fra Aarhus, Jesper Bo Jensen.    

PP fortæller, at man fra Lokalsamfundspuljen kan søge midler til projekter. Puljen for 2022 er på 600.000 kr og er 
brugt. Bl.a. har lokalrådene i Tommerup og Jordløse søgt og fået penge til arkitektbistand i forhold til 
projektudvikling. Måske vi kunne søge til 2023, hvor fristen for ansøgning er ultimo 22! Poul P og Jens sætter sig 
sammen og laver udkast til evt. ansøgning.   

 

 

5. Ang. klagen over cykelstiens afslutning, er jeg bekendt med at det blev drøftet som et 

orienteringspunkt på MTP-møde, men tilsyneladende ikke taget op igen, hvormed vi må tage det til 

efterretning. 

Det er træls, at der ikke bliver brugt de 400.000kr til en ordentlig løsning mht. afslutningen af 

cykelstien. Der mangler stadigvæk at komme lys på det sidste stykke. 

 

 

6. Tak til Jens for at deltage på Temamøde på Gl. Brydegaard. Der er udbetalt kørselsgodtgørelse for 

dette og det mener jeg at vi skal have hvis vi kører ekstraordinært for arbejde i Røst. 

Taget til efterretning. 

 

7. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med lokalrådsmodellen og vi er ikke repræsenteret. 

8. evt. Der blev spurgt til, hvem der holder øje med broen ved mosen i Grønnemose. 

Landsbypedelenerne.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


