Bestyrelsesmøde i Ryslinge Lokalråd hos Hanne.
Mandag den 18. januar kl. 19.00
Mødet 1. februar er foreløbig aflyst, idet der er fællesspisning
Pkt. 1. Hjertestarter, servicetjek.
Lokalrådet har brugt 6.800 kr. på service af de to hjertestartere, der er placeret ved
Spar Købmand og Daglig Brugsen. Fremover vil vi indsende de to hjertestartere til
service hvert andet år. Ved at sende hjertestarterne til service kan der spares 2.000 kr.
Der sendes en af gangen til service.
Pkt. 2. Årets Rysling, fremtidig struktur.
Det blev diskuteret hvad der er af muligheder, for at finde en fremtidig løsning på
”Årets Rysling flise”. Fliserne/messingskiltene er dyre at få fremstillet. Og
holdbarheden for frost og anden belastning er begrænset. Der blev også debatteret
placering af fliserne fremover, og hvad den bedste løsning er. Gunnar søger råd om en
fremtidig løsning ved kommunen.
Lokalrådet ønsker en holdbar løsning' der også fremover kan være af samme kvalitet
som tidligere, og udfylder den gode tradition omkring afholdelse og markering af Årets
Rysling.
Punktet er på næste møde.
Pkt. 3. Ryslinge Udviklingsselskab ApS. stiftelsesbeløb på 50.000 kr.
Lokalrådet vil indskyde 5.000 kr. i Ryslinge Udviklingsselskab ApS.
Pkt. 4. Nyt fra arbejdsgrupperne:
SFO 3.
Det bliver til en tirsdag en gang hver måned for SFO 3.
Ungdomsgruppen:
Ungdomsfesten var en god og positiv oplevelse med næsten 300 deltagere. Karl og
Jørn evaluerer på det sammen med nogle af deltagerne og nogle af forældre
Musik i Fabriksladen:
River Band spiller i Fabriksladen torsdag den 31. marts 19:30 -22:00 pris 50 kr.
Idræt på tværs:
Det går godt, med mange deltagere
Fællesspisning:
Fortsat stor tilslutning
Julemarked på Friskolen:

Overskud fra julemarkedet på friskolen blev 2.500 kr.
Flygtninge:
Indsamlede effekter bliver solgt til flygtninge, til beløb op til 50 kr pr. del. Undtaget er
tøj. Indsamlingsgruppen står for at formidle salget. Pengene indgår til RL på en konto
for sig.
Lokalrådet opsætter 4 flag på ankomstdagen. Per og Jørn er på opgaven.
Pkt. 5. Ideer til Visionsplan:
Lokalrådets regnskabssammensætning med grupperne
Oplæg fra Maria og Steffen.
Ideer til den langsigtede Udviklingsplan
Ideer til den kortsigtede udviklingsplan, daglige/årlige gøremål.
Lokalrådets samarbejde med foreninger/organisationer og deres
repræsentation.
Pkt. 6. Generalforsamling, på valg er:
Steffen Høgild, Karl Top, Flemming Skibsted og Hanne Nissen (Hanne opstiller ikke
igen) Suppleanter er på valg hvert år, Jørn og Jeanette. ( Jeanette opstiller ikke igen)
Revisor: Birgit Maegaard, Peter Jacobsen supplant Elsebeth Trankær.
Afvikling af generalforsamling. Valg af dirigent Knud spørges og Marie spørges ang.
referat. Anoncering: Steffen Høgild.
Der blev fremført forslag til indslag til generalforsamlingen, et indslag på ca. 20
minutter.
Gunnar spørger MASH, eller Poul Andersen eller Toystrup.
Der bliver serveret stegt flæsk og persillesovs og kaffe mm. i forsamlingshuset pris
105 kr. start kl. 18.30
Af hensyn til mad bestilling er der tilmelding til hjemmesidens mail på
http://ryslingelokalraad.dk/kontakt eller Gunnar el. Steffens telefonnummer.

Pkt. 7. evt.
Næste møde 10. februar kl. 19:00 hos Karl

