Bestyrelsesmøde i Ryslinge Lokalråd.
Torsdag den 3 marts kl. 19.00, på Lørupvej 7.

Pkt. 1. Bestyrelsen konstituerer sig.
Formand: Gunnar, næstformand: Karl, Kasserer: Steffen, sekretær: Erling og
Marie.
Gunnar mener, han tager sin sidste periode som formand i RL.
Pkt. 2. Evaluering af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev meget lang i år. Det hele bestod af hhv.
foreningsmøde, indlæg ved Poul Andersen Gislev Rejser og den egentlige
generalforsamling. Se referat.
Karl retter vedtægterne til så det hedder generalforsamling og indkaldelse med
14 dages varsel.
Debat om et fælles blad. Kan der skabes et blad, som flere foreninger kan
bruge og samtidig få kommunikeret de nødvendige medlemsinformationer ud
til de mange medlemskredse.
Det redaktionelle skal kunne koordineres sammen med økonomien.
Michael laver dagsorden til fællesmøde d. 30/3-2016 med foreningerne. Ide
udvikling. Der skal findes arrangementer, der kan give indtjening og udlejning
af Hallen.
Pkt. 3. Affaldsindsamling 17. april.
Karl tilmelder Ryslinge til DN affaldsindsamling søndag den 17. april. Der skal
bl.a. laves PR til Midtfyns Posten, lysavisen, stander, Facebook mv.
Pkt. 4. Arbejdsgruppernes arbejde.
Runde: Der er ønske om et motionsrum i hallen.
Ungdomsklubben: Der evalueres den 9. marts med børn og forældre.
Vivi vil gerne være med til opstart af værested/ungdomsklub.
Musik på Faber: River Band torsdag den 31. marts kl. 19:30
SFO 3 kører nu på forældrebasis.

Flygtningearbejdsgrupper, praktisk gruppe, havegruppen, netværksgruppen.
Anne Grethe styrer kontakten til alle arbejdsgrupperne.
Pkt. 5. Årets Rysling. Kommunen giver skulpturen af Tyren Højager Nakke.
Vedr. belægning ved statue Højager Nakke, er der indhentet et tilbud på 3X3
meter brosten med kantsten på 9.000,00 kr.
Tirsdag, den 12/4-16 kl. 18.00 tager Lokalrådet på udflugt til Søndersø og ser
skulpturen.
Pkt. 6. Lokalrådets visionsplan.
Pkt. 7. evt.
Skrabe græs af ved fliserne
Møder i 2016
Torsdag den 14. april.
Onsdag den 11. maj.
Søndag den 5. juni: Grundlovsfest
Anders Fogh kl. 15:00
Årets Rysling kl: 13:30
Gunnar og Torben er tovholdere på Grundlovsdag
Tirsdag den 14. juni.
Torsdag den 23. juni: Skt. Hans
Flagning i forbindelse med konfirmationerne. Karl kontakter 6 klasserne vedr.
flagning.
Vision:
Klyngesamarbejdet
Årets landsby

