Bestyrelsesmøde i Ryslinge Lokalråd.
Onsdag den 19. august kl. 19.00 2015 på Lørupvej 7.
Fraværende: Jeanette, Flemming, Karl, Steffen, og Jørn
Pkt. 1. Ryslinge udviklingsselskab ApS. færdiggøres.
Erik R. Jensen står for dette punkt.
Færdiggørelsen af stiftelsesdokumentet til
Udviklingsselskabet blev enstemmigt vedtaget det sidste
forslag er udarbejdet af Erik Rahn Jensen, med den
tilføjelse at lokalrådets medlemmer har hver 2 stemmer.
Det er så slut på selv forarbejdet, og dermed
arbejdsgruppens arbejde, nu mangler den endelige accept
fra kommunal side, men dette skulle ikke give problemer,
idet der har været forhandlet under vejs.
Når det er sket, glæder vi os til at få sat tingene i
bevægelse, således at det kommer til at gavne borgere i
Ryslinge og omegn.
Fra Ryslinge lokalråd skal der lyde en stor tak til
arbejdsgruppen for det arbejde som vi i fællesskab er
kommet frem til, det kan vi være stolte af.
Erik og Gunnar fortsætter som skrivegruppe.
Erik orienterede om status for udvikling af skulpturparken.
Erik R. Jensen orienterede om indbydelse til første møde i
brugergruppen for Gråbjergvej 6. Sted: Gråbjergvej 6 den
31. august kl. 15-17
Pkt. 2. Lysavisen, Per og Paul kommer og giver en orientering.
Per og Poul har behov for at kunne følge udgifter og
indtægter. Der er bl.a. behov for at investerer i Wi-Fi udstyr
mv. for at fremtidssikre lysavisen.

Gunnar laver et overdragelses papir vedr. en overdragelse
af aktiviteten lysavisen til Per og Poul.
I tilfælde af opløsning tilfalder midler RL.
Pkt. 3. Ryslingedagen.
Flagalleen Hanne, Erling, Marie og Gunnar. Amerikansk
lotteri: Birgit forbereder lotteriet Hanne og Marie er med på
pladsen.
Hanne laver en kage til kagekonkurrence, Erling skærer
kager ved Kage konkurrents,
teltopstilling/ nedtagning, alle som kan
Borde og stole. Hanne, Erling og Gunnar tager borde stole
med til lokalrådets telt. Steffen sørger for byttepenge. Erling
opslagstavler og handler ind til morgenkaffe.
Orientering om frivilligt arbejde
Hanne fremlage liste med opgaver til ”vil du give en hånd”
”hjælpende hænder”
Frivillige kunne indkaldes på SMS kæde.
Hanne snakker med Karl om en plakat til Ryslingedagen.
Orientering om oprydningsdag
Gunnar orienterede om en oprydningsdag. Den 17. april
2016 er dagen for affaldsindsamling i 2016. En oprydnings
dag hvor nogen melder sig som frivillig oprydder ved
ældre og andre med behov for hjælp.
Orientering om ungdomsråd
Møde onsdag den 9. september kl. 17:00 (vedhæft
indbydelse)
Pkt. 6. Orientering om D.G.I. mødet 12. august.

Orientering ved Gunnar om borgermøde DGI mødet den
17. sep. i Gislev Hallen. (vedhæft indbydelse)
Pkt. 7. Velkomstfolder, ved Flemming.
Orienterings møde to gange om året for ny tilflyttere i
kommunen i Fåborg, Ringe og Årslev er under planlægning
i kommunen.
Pkt. 8. evt.
Der orienteres ikke om hjemmesiden, idet Karl ikke
kommer denne aften.

