
Dagsorden / køreplan for 

Dialogmøde i Rørup Borgerhus store sal den 26.4 .22 kl. 19.00 

 

Fra kl. 19.00 til 19.30 

 

v/ Inge Bünning 

Velkomst til alle lokale og især velkommen til de 5 der repræsenterer byrådet i Assens kommune. 

 

Vi har i år besluttet at dele dialogmødet op i 3 dele. 1. del skal omhandle byrådsmedlemmernes 

visioner for Rørup sogn. Der gøres plads til indlæg fra hver enkelt deltager på 3. min. 

 

Fra 19.30 til 20.30 

 

2. del vil blive i små grupper med 1 byrådsmedlem i hver, hvor lokale deltagere og 

lokalrådsmedlemmer fordeler sig i de 5 grupper, alle laver et kort referat. 

Der laves små kort til at lægge på bordet med emne. 

De enkelte byrådsmedlemmer roterer mellem grupperne i det omfang der lader sig gøre, ikke alle 

emner er lige omfattende. 

 

1. gruppe omhandler: Det nye erhvervsområde syd for motorvejen/ altså den del som kommunen 

ejer og evt. skal udstykke, samt vejanlæg/ stianlæg/ fartbegrænsning osv. 

 

2. gruppe skal omhandle: Skoletrekanten og dennes evt. udstykning, udviklingsplan for området, 

dvs. promovering af bosætning. Trafikken omkring Skolevej, Gl. Hovedvej og Gelstedvej. 

 

3. gruppe 3 skal arbejde med: hvordan man byder velkommen til et byområde når man kører ind i 

et byområde i udvikling. Særligt pæne beplantninger el.lign. ved indfaldsskilte til byen. Bedre 

informationsskiltning til erhvervsområdet, så der ikke kører lastbiler på ikke egnede veje. Her 

tænkes på Hækkebøllevejen, som er udfordret af og til. Man skal kunne se at man kommer til et 

attraktivt område. 

 

4. gruppe 4 kan drøfte problemet ” øjebæer” altså tomme huse som står spøgelsesagtige hen. Kan 

kommunen hjælpe os med at forskønne området, ved at opkøbe og nedrive. Der kan i nogen 

tilfælde være tale om forurening af gamle maskiner der lækker væsker o.lign. Hvordan griber vi 

det an? 

 

5. gruppe 5 kunne arbejde med et forslag som er kommet om ny anlæggelse af en vej, som skal 

aflaste Gelstedvej og delvis Industrivej. Den skal gå fra det nye erhvervsområde over til 

Bogensevej lige i nærheden af af/tilkørsel til E20. 

 

Fra kl. 20.30 til 21.00 

 

Sammenfatning / evaluering af alle grupper og mødet/ som helhed. Referaterne afleveres til Inge 

Bünning som vil udarbejde et fælles til Steen Søgård som hele aftenen vil ”svæve over vandene” 

og være til hjælp hvor der er behov. 

Tak for i aften. 



 


