
Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd

Tirsdag den 10. november kl. 19.00, på Lørupvej 7.

Pkt. 1. 
Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 2. 
Efterevalueringsmødet om Ryslingedagen, ved Hanne
Boldklubben: Koordinering af egne aktiviteter.
Ingen heste på pladsen. 
I 2015 havde vi 700 lodder. I 2016  evt. flere lodder til børnene og 
bedre gaver til dem, kan evt. købes, foreslået beløb 500 kr. 
Skidehøns til næste år. 2016. Flere aktiviteter der kan tiltrække 
unge 14 til 16 årige ud over løb mv.

Ryslingedag søndag den 4. sep. 2016

Pkt. 3. 
Fordeling af arbejdsopgaver ved tombolaen på julemarked d. 21. 
november.
Jeanette og Gunnar om formiddagen 10- 12, Jørn og Erling om 
eftermiddagen 12-15

Pkt. 4. 
Orientering om klyngesammenarbejdet mellem Gislev, Kværndrup 
og Ryslinge. 
Bilag er sendt ud.

Pkt. 5. 
Egnsmødet i Ringe: 
Steffen og Jørn orienterede fra mødet vedr. kommunens gadekær og
vedligeholdelse af disse. 
Vil du hjælpe med vedligeholdelse, kan du henvende dig til Kristine i
FM Kommune. 

Pkt. 6. 
Velkomstfolder- møder og velkomstpakke. 
Flere forretninger er positive med noget/gaver til velkomstpakken. 



Vi skal huske at opfordre foreningerne på Ryslinge Lokalråds 
generalforsamling om at organiserer/give gaver til de nye tilflyttere.

Pkt. 7. 
Arbejdsgrupperne. 
De unge, ved Jørn: Et sted at hænge ud ved MAS, Ungdomsfest for 
de 14 til 17 år den 12. december
Hjertestarterkurset ved Gunnar,
Arbejdshold til Skulpturparken, ved Karl. 
Flagvognene reparation, ved Gunnar 

Karl hjemmesiden
Karl har lavet en imponerende og flot hjemmeside.  
http://ryslingelokalraad.dk

Flygtninge: 50 flygtninge forventes at kunne modtages til februar. 
De kommer til at bo i administrationsbygningen ved det tidlige 
Faber nu Erhvervscenter Ryslinge. 

Der bliver information, med div. tiltag, og der afholdes et 
borgermøde snarest. Arbejdsgruppe Gunnar og Jørn med flere, 
sammen med Kristian Fink.

SFO 3. 
4. til 6. klasse mangler et tilbud. Der bør være aktiviteter omkring 
hallen og noget andet end skolerne kan tilbyde dem.

Pkt. 8.  
Ryslinge udviklingsselskab ApS. 
Stiftende generalforsamling. den 29. februar

Pkt. 9. 
På egnsmøderne Fynsland har afholdt blev hjemmeopgaven at 
drøfte om lokalrådene er organiserede på den rigtige måde. Er vi 
repræsentative for området?
Vi starter drøftelser og genoptager ved næste møde.



Pkt. 10. 
Julelysopsætning den 14. december kl. 10 - 13:00 og nedtagning af 
julebelysning lørdag den 9. januar. Derefter julefrokost hos Jørn 

Pkt. 11. 
Evt.
Generalforsamling Ryslinge lokalråd den 22. februar 2016. 

Forslag om at afholde RL`s generalforsamling i 2016, sammen med 
foreningsmøde.


