Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd
Onsdag den 13. april hos Allan Bo Jensen. Kl. 19.30.

Pkt. 1. Rundvisning ved Allan, og drøftelse af udformningen af
”Højager Nakke”
Pkt. 2. Evaluering af foreningsmødet 30 marts.
Der er en udfordring i, at flere foreninger ikke var repræsenteret
ved mødet, skoler og kulturelle foreninger med flere.
Der skal en fælles opbakning til fra flere foreninger til sådan et
møde, hvis det skal lykkes at danne en overordnet
paraplyorganisation der kan styrke foreningerne på området.
På næste LR møde inviteres konsulent Jesper Larson fra DGI.
Jesper vil inspirere med erfaring, ”hvordan kan en paraplyforening
se ud”.
Pkt. 3. Arbejdsgrupperne:
Ungdomsklubben,
Musik på Faber: Næste musik arrangement er torsdag den 16. juli
Ryslinge Udviklingsråd: Der er blevet dannet en bestyrelse som
afventer at kommunen bistår med juridisk ekspertise ift. Vedtægter
Flygtninge: D.d. er der 11 flygtninge på Faber. Styregruppen vil
gerne have optimeret samarbejdet med kommunens embedsmænd.
Der mangler noget erfaring på området, når frivillige og
kommunens ansatte skal arbejde sammen om at få løst de mange
små og store udfordringer der er, for at alle parter oplever det som
en succes.
De frivillige laver et stort arbejde for at det kan lykkes fremover.

Idræt på tværs.
Der er pause i aktiviteterne fra den 19. maj til en ikke fastsat dato i
september.
Pkt. 4. affaldsindsamling 17. april.
Karl sørger for ekstra handsker og har en liste over ruter hvor der
indsamles affald.
Pkt. 5. oplæg ved Steffen om visionsplanen.
Steffen kom med et oplæg til en rammeformulering om Vision og
Mission for Ryslinge Lokalråd. Endvidere vil vi gerne have lavet et
budget og et årshjul for de årligt tilbagevendende arbejdsopgaver
og aktiviteter i RL. Hvem er vores samarbejdspartnere i løbet af
året?
Steffen udarbejder et nyt forslag til arbejdspapir som kan blive
udgangspunkt for et møde, hvor vi kun skal definere en vision og
mission.
Pkt. 6. evt.

