
Møde, Lokalrådet Ryslinge, 22.5.2018

Tilstede: Erling Hyldig, Karl Top, Gunnar Landtved, Maria Guldholm Johansen, 
Olav Seheunemann, Peder Borg Borup, Steffen Møller, Jacob Pallesen 

Pkt.  2. Vedr Grundlovsmøde 18

Platte til Årets Rysling er bestilt.

Karl, Erling og Olav møder op ved Gunnar kl.9 vedr flagallè, der nedtages efter 
slut på højskolemødet

Pkt.  3. Grøn tråd mm.

Skolestiprojektet afventer landzonetilladelse, der fremlægges til en nabohøring 
og en offentlig høring. Dvs projektet kan ikke gøres færdig før sensommeren

Cykelstien fra Fjellerup til Højskolevej skal fremmes nu, som vigtig del af 
cykelringen rundt om Landet på Midtfyn: Egeskov – Gislev – Ryslinge – Ringe

Der er søgt om midler til skaterbane (ved regnvandssøen ved 
forsamlingshuset) ved landistriktspuljen

Der skal findes et model for vedligeholdelse af de mange arealer og 
installationer, der ikke kan overdrages til kommunen.

Pkt.  4. Lokalrådets synlighed: 

Hvad ønsker borgerne i Ryslinge – spørgeundersøgelse udarbejdes af Peter og 
Maria, med baggrund i handlingskataloget og opfordring til at komme med nye 
forslag til handlekataloget for 2019.

Svarene bør gerne kunne bruges til en emailliste, der så der kan sendes et 
nyhedsbrev ud, som allerhelst skal indeholde en aktivitetskalender for hele 
byen! 

Til fremlæggelse for borgerne fra Ryslingedagen den 2.9.

Skilt til Ryslingedagen og lignende, A3 opslag om lokalrådets bedrifter

5. Åbent lokalrådsmøde 

Der vil blive indkaldt til åbent møde den 1.10, kl.17.00, behandling af resultater
fra spørgeskemaet, vi satser på Cafe Faber.

6. evt.

Bosætning og erhvervsfremme



Der er bevilliget penge til en film om lyksalighederne på Ringeegnen, herunder 
Ryslinge. Målegruppen er mennesker der har et ønske om at flytte ud i et 
mindre samfund på Fyn, men ikke har besluttet sig endnu. 
Lokalrådet understreger, at det er vigtigt, at kende målgruppen og situationer 
hvor den er modtagelig for oplysning. 

Ryslingedagen: detailplanlægning på kommende møde. Lokalrådets bod bør 
synliggøre rådets tilstedeværelse som sammenhængskabende ”maskinrum” 
for byens mangfoldige aktiviteter.

Skilt skal bestilles. Overvejelser over, hvordan flere kan tiltrækkes med flere 
spændende aktiviteter

LR har følgende temaer til drøftelse med KL udvalget den 30.5: 
Ryslingehallen; fortorv langs Ellehavevej, Skæretvej-cykelstien, 
kvadratmeteranalysen;
Den Grønne Tråd/ skaterbane og kommunens andel i vedligeholdelse af 
sådanne borgertiltag; landsbypedel; .. 

Datoer: 

30. 5 FMKs Kultur- og Landistriktsudvalg åbent møde på Fabers fabrikker 
(Fabers Kantine)

5.6 Grundlovsdag 

7.6 Lokalrådsmøde hos Karl

2.9 Ryslingedagen

1.10 åben LR møde i Cafe Fabers


