Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd
Onsdag den 11. maj kl. 19.00 på Lørupvej 7.
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2. Evaluering af affaldsindsamling 17. april.
35-40 personer deltog på dagen, det synes vi faktisk var godt. Der
blev indsamlet ca. 500 kg. affald.
Vejen mellem Fjellerup og Ryslinge skal opprioriteres. Vi mangler
nogle tænger til at samle med. lokalrådet kunne investere i tænger.
Evt. at ansøge et beløb hos Faberfonden til gode tænger. Erling
finder et forslag til en tang, og en pris.
Pkt. 3. Evaluering af møde med kommunen om Højager Nakke.
Positiv møde med kommunen vedr. planlægning af arbejdet med
placering og det praktiske med skulpturen Højager Nakke.
Brolægger tilbud 18.000 kr.
De gamle fliser fjernes fra fortovet og de skilte der er ejere til, kan
få ”deres” skilt udleveret.
Grundlovsdag den 5. juni. Borgmester Kristian Thygesen kan måske
komme og afslører HN.
Annoncering: Steffen laver lille annonce til Midtfyns posten og
pressemeddelelse. Karl tager sig af bannere og plakaten. Materialet
lægges også på FB. og hjemmesiden.
Steffen køber gavevin til Anders F. R.
Eriks sang printes til at synge til Årets Rysling.
Flagning Grundlovsdag på Rødamsvej og ved byportene samt ved
højskolen. Karl Flemming og Jørn kl: 09:00
Pkt. 4. Ryslingedagen 2016. info aften 12. maj, i morgen

Sponsergaver listen til indsamling. Vi gennemgår listen på næste
møde den 14. vedr. vores indsamling.
Pkt. 5. Arbejdsgrupperne: Ungdomsklub ved Karl, der er nogle
penge fra sidste gang der kan laves noget nyt for …?? nyt tiltag ved
Vivi.
Musik på Faber den 16. juni Rock Blues, Idræt på Tværs
slutter året af med smørrebrød den 19. maj, Flygtninge (lokaler) d.d.
12 boende
Foreningsdag den 25. maj se udsendte bilag fra Gunnar
Pkt. 6. Visionsoplæg fra Steffen (udsendt på forhånd) forslag til
dagsmøde.
Visionsmøde for lokalrådet søndag 25. sep. Kl: 12:00 arbejdsfrokost
hos Jørn om Vision Mission og Værdigrundlag, samarbejde klyngesamarbejde - kommunen
Pkt. 7. evt.

