Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd
Tirsdag den 18. oktober ved Gunnar Kl. 19:00
Fremmøde: Marie, Steffen, Gunnar og Erling.
Pkt. 1.

Velkomstpakken for nye tilflyttere til Ryslinge området.
I Fåborg Midtfyn Kommune er der tiltag som henvender sig
til nye borgere i kommunen. Bla. (velkomstpakke)
De borgere som vil bosætte sig i området som Ryslinge
lokalråd dækker og specielt dem som reagerer på Fåborg
Midtfyn Kommunes tiltag (velkomstpakke) vil Ryslinge
lokalråd gerne imødekomme med en velkomstpakke for
nye tilflyttere til Ryslinge området. , eksempelvis noget fra
lokale butikker m.v.
Ryslinge lokalråd vil fremover følge op på nye tilflyttere.

Pkt. 2.

Forsikring.
Ryslinge lokalråd har en ”gammel” forsikring som har
forsikret de to flagvogne, flag og flagstenger etc.
Steffen opsiger den gamle forsikring som dækkede
Ryslinge lokalråd flagvogne.
Ryslinge lokalråd er nu dækket ind forsikringsmæssigt se
nedenstående fra Fynsland.

Fynsland er blevet gjort opmærksom på, at når vi som lokalråd organiserer frivilligt arbejde, fx ved at indbyde
til fælles arbejdsdage i et lokalområde, og en deltager kommer til skade, er det nødvendigvis ikke borgeren
egen ulykkesforsikring der går ind og dækker, hvis der sker en ulykke. Derfor er der brug for at have en
erhvervsansvars og arbejdsskadeforsikring, hvis uheldet skulle være ude.

Fynsland har tegnet en fælles
Erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikring.
Forsikringen omfatter

 Dækker den sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet
personer eller ting op til 10.000.000 kr.
 Selvrisiko 0 kr.

 Endvidere omfatter forsikringen en løsøre forsikring op til
50.000 kr.
 En netbanksforsikring, hvilket betyder, at man er forsikret
mod forsøg på og tømning af foreningens net bankkonti.

Pkt. 3. Strukturen ved samarbejde med Landet på Midtfyn
Der blev debatteret hvordan et fremtidigt samarbejde
mellem lokalrådene på Midtfyn kan udvides fra det
nuværende.
RL vil støtte at vi på Midtfyn har et fællesmøde med
passende mellemrum i løbet af året med de øvrige lokalråd
på Midtfyn.
En beslutning om faste fællesmøder med de andre lokalråd
vil dog kræve at det bliver besluttet på RLs
generalforsamling.
Gunnar vil lave et brev vedr. et fremtidigt samarbejde
mellem lokalrådene på Midtfyn.
Se evt. Referat fra fællesmøde for lokalrådene og
styregruppen den 10.10.2016

Pkt. 4.

Fynslands omorganisering.
Se: Referat fra bestyrelsesmøde i Fynsland 24.10.16

Pkt.5.

Borgerbudgettet, hvad nu?

Ryslinge Lokalråd vil støtte et projekt om opsætning af
Egnsskildte.
Der er kommet en lang række forslag om hvad
borgerbugettet burde bruges til.

Pkt. 6.

julebelysning
Lokalrådet opsætter julebelysning lørdag den 26.
november kl. 10:00, start ved Nazarethkirken.
Der er nedtagning af julebelysning lørdag den 7. januar kl.
10:00, start ved Nazarethkirken.
Vedr. opsætning. Pga. træernes størrelse, er det blevet
nødvendigt at vi bruger en teleskoplæsser.
Gunnar kontakter mulige udlåner heraf.

Pkt. 7.

overdragelsesdokument fra Niels Grønbech.
Der har været et overdragelsesmøde den 11-10-2016 vedr.
den formelle overdragelse af flagvogne og flag.
Skilteskulpturen på Hestehavevej og Byskiltet på
Ellehavevej.
Overdragesen er fra Ryslinge Borger og Erhvervsforening
til Ryslinge Lokalråd.

Pkt. 8.

Evt.
Der er p.t. 21 flygtninge i Ryslinge
Næste møde: Åben Lokalrådsmøde den 4. januar 2017
Der vil blive afholdt hjertestarterkursus den 17. november
fra 17.00 til 20:00
Tilmelding hos Gunnar og Per.

