Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd
Onsdag den 10. februar kl. 19.00 ved Karl Top.

Pkt. 1. Forberedelse af generalforsamlingen den 22. februar.
Beretning, indleder, foreningsmøde, regnskab,
lokalrådsmedlemmer.
Knud bliver spurt om ham vil være dirigent til generalforsamling
den 22.02.
Steffen ser på udfordringerne ved at arbejde på, at Ryslinge kan
blive årets Landsby 2018
Der nedsættes evt. en arbejdsgruppe ”Årets Landsby” 2018
Steffen vil endvidere udarbejde et forslag til et budget for lokalrådet
2016
Pkt. 2. Årets Rysling , fortsætter vi som det plejer? Vores sponsor
til Årets Rysling, ønsker ikke at fortsætte grundet salg af
virksomhed. Arbejder vi videre med projektet ved
anlægget/gadekær eller stopper vi med Årets Rysling?
Forslag om Højager Nakke sammen med stentrug og en brostens
belægning 3 gange 3 meter. Brostenene kan bruges som det
befæstede underlag for Årets Rysling plader.
Kommunen vil opsætte en skulptur af Højager Nakke i anlægget.

Pkt. 3. Det fra Fynsland udsendte materiale om strukturtilpasning,
hvad er vores holdning til det. Hvem deltager 7. marts til årsmøde i
Fynsland?
Lokalrådet har drøftet Egnsfora- Forslag til Strukturplan. Se bilag:
Pkt. 4. Ryslinge Udviklingsselskab ApS.

Lokalrådets indstiller 2 medlemmer til bestyrelsen i Ryslinge
Udviklingsselskab ApS. De indstillede er Gunnar og Jørn til den
stiftende generalforsamling den 29. februar.

Pkt. 5. Klyngesamarbejdet, borgerundersøgelse her i februar.
Borgermøde i Ryslinge Forsamlings den 5. april. Kl. 15:00 om bla.
klyngesamarbejdet
Gunnar orienterede bla. om
Der er 25 forsamlingssteder i Ryslinge: Indkøb, skoler,
forsamlingshus, kirker, menighedshuse, hallen, Hery, børnehaver,
25 steder i alt
Pkt. 6. Nyt fra arbejdsgrupperne.
Morten Schøtt efterlyser aktive mennesker til en busgruppe
Pkt. 7. Visionsplan, hvis vi kan nå mere, ellers fortsættes der efter
generalforsamlingen?
Pkt. 8. evt.
Karl: Hvad med Ringe Sygehus når det bliver rømmet, hvad kan det
blive til?
Der er en gruppe i Ringe der ser på det, og Karl er inviteret til et
møde i gruppen.

