Referat fra Ryslinge Lokalråds bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 14. juni 2016 kl. 19.00 på Lørupvej 7.
Afbud: Flemming, Erling og Vivi.
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2. Evaluering af møde med teknisk udvalg.
Det åbne udvalgsmøde blev afholdt på Mellemgade 15, 5600 Faaborg kl. 16.30 til 18.00.
Gunnar, Karl og Jørn deltog. Det drejede sig om:
De grønne arealer: F.eks. ændring af driften af udvalgte grønne arealer fra at være
brugsgræs til at være naturgræs, så det kun skal slås en gang om året. Hvad har vi, der kan
henlægges?
Prioritering af cykelstier: 4-5 cykelstier har 2. prioritet. Vi fremførte behovet for en
cykelsti mellem Fjellerup og Gislev.
De fik ros for initiativet. Økonomisk er der de samme midler som sidste år.
Vi genoptager emnet, når det bliver aktuelt.
Pkt. 3. Evaluering af grundlovsmødet.
Forløb OK. Fint fremmøde omkring 300. Borgmester Kristian Thygesen afslørede Højager
Nakke. Torben Vind Rasmussen blev kåret til Årets Rysling. Erik`s sang blev sunget.
Halen på Højager Nakke er revnet. Anders Bo kommer og ser på det.
Fliserne bliver flyttet fra Hestehavevej til Lørupvej 7, hvor de kan afhentes. Den nye flise på
Ebbe Frisch skal ændres. Er stavet Frisk.
Næste års grundlovstaler bliver Margrethe Vestager.
Pkt. 4. Regnskab for Ryslingedagen 2015.
Steffen redegjorde for regnskabet, der har skabt noget debat omkring hestevognskørslen.
Pkt. 5. Ryslingedagen, herunder fordeling af sponsorindsamling.
Sponsorlisten blev fordelt. Listen vedlægges. Deadline for indlevering til annoncering bliver
formegentlig d. 5/8-16. Marie taler med Per.
Jørn snakker med Per om pris på trykning af program.
Marie kontakter Per ang. pris på engangsservise.
Bakkelund bager kage.
Pkt. 6. Landet på Midtfyn, herunder nye tiltag med Ryslingehallerne.
Klaus Jørgensen er blevet formand for Ryslingehallerne og Jesper Broholm valg i bestyrelsen.
Gunnar og Klaus har møde med Lene Høsthåb den 20. juni 2016, hvor de vil bede om hjælp
til at få afviklet de 800.000 kr. gæld, der er i Ryslingehallerne. Kan man få en forhåndsgodkendelse på, at hallerne ikke skal lukkes?
Den 30. juni 2016 afholdes møde i Ryslingehallen kl. 18.00-19.00 med Theis, Faaborg-Midtfyn Kommune ang. fremskaffelse af midler til ombygning af cafeteriaet og bestyrelseslokalet,
således, der kan etableres et fitness rum.

Kl. 19.00 afholder styregruppen Landet på Midtfyn og Ryslingehallernes bestyrelse møde.
Arbejdsgruppen har arbejder med tre modeller, der fremlægges til drøftelse.
Hallerne skal ikke lukkes
Pkt. 7. Åbne bestyrelsesmøder 2 gange årligt (borgermøde)
Dagsorden tilpasses. Vi kan prøve.
Pkt. 8. Arbejdsgrupperne:
Ungdomsklub: Gunnar har talt med Lars Andersen. Han vil godt være med i gruppen. Lars
og Bjarne kan opstarte en gruppe og Jørn vil gerne deltage.
SFO3: Rikke vil gerne have et møde ang. fremtiden. Sponsorerne har sagt fra. Lokalrådet
deltager ikke med økonomisk støtte.
Flygtninge: Der kommer nogle nye de kommende dage. Jørn skal til Kværndrup og fortælle
om den måde, vi kører det på. Der er afholdt kursus i brug af Nem Id. Fællesspisning søndag
den 19. juni 2016. Kommunen betaler for lageret på Fabers. Der er etableret praktikpladser
til alle.
Nye tiltag med de unge: Intet nyt.
Idræt på tværs: Der er sommerferie til den 15. september 2016. I stedet petanque samme
dag, torsdag kl. 10.00-12.00 i Skulpturparken.
Pkt. 9. Evt.
Næste møde afholdes tirsdag, den 9. august 2016.

