
Ryslinge Lokalråd

Årsmøde/generalforsamling

Ryslinge Forsamlingshus

Onsdag den 1. marts 2017

20 fremmødte

Referat:

Formand Gunnar Landtved bød velkommen.

1. Valg af dirigent:
a. Erik Rahn foreslået og valgt

i. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
ii. Gennemgang af dagsorden. Stemmer overens med 

vedtægter. Ingen øvrige bemærkninger
2. Valg af stemmetællere

a. Flemming Christoffersen og Michael Bertelsen foreslået og valgt.
3. Formandens beretning

a. Formand Gunnar Landtved aflagde beretning, hvor han fremdrog 
en række gode oplevelser i Ryslinge i det forgangne år.

i. Grundlovsdag: Årets Rysling Torben Vind Rasmussen blev 
hædret samtidig med at den nye mindeplads blev indviet. 
Højager Nakke afsløret og afholdelse af Grundlovstale ved 
tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen på Ryslinge 
Høj- og efterskole. Tak til Højskolen for indsatsen.

ii. 25 personer deltog ved affaldsindsamling – giver 
sammenhold i foreninger. I 2017 bliver indsamlingen afholdt 
den 2. april.

iii. Ryslingedagen afholdt delvist indendørs i Ryslingehallen pga. 
kold og regnfuld dag. Man kom tættere på hinanden og havde
bestemt en god dag. Ryslingeløbet blev afholdt på vanlig vis.

iv. Julemarked ved idrætsforeningerne. 600 til 700 deltagere. 
Lokalrådet ikke involveret, da det faldt sammen med 
lysopsætning til Jul.

v. 19.000 kr. indsamlet hos private. Lokalrådet er meget glad 
for opbakningen og den ros, der også faldt af for deres 
indsats.

vi. Hjertestarter på vej til Fjellerup. Vi skulle gerne nå 6 til 7 
stykker i området og de skal meget gerne registreres, så de 
bliver mere tilgængelige. 



vii. Den gode historie:
1. Der udkommer omfattende kvartalsblad for Ringeegnen

den 10. marts. Lokalrådet skriver til bladet og bringer 
bladet ud. Mette Hindhede og Per Hanfgarn sidder i 
redaktionsudvalget. Hartland Festival tænkes at kunne 
blive et godt indlæg i bladet.

viii. SFO 3 etableret. Én gang om måneden mødes man i 
Ryslingehallen. Er også et tilbud til foreningsløse.

ix. 2 åbne lokalrådsmøder afholdt. Mange gode diskussioner om 
Frivilliges ”overtagelse” af kommunens opgaver samt 
Ryslingehallens fremtid.

x. Landet på Midtfyn. Mere end 1.000 underskrifter indsamlet 
for cykelsti fra Gislev.

xi. Over 100 personer involveret i flygtningeindsatsen på Fabers.
Stor succes som kommunen bestemt har lagt mærke til.

xii. Fællesspisning i Forsamlingshuset. Mindst 150 deltagere hver
gang.

xiii. Musik i Fabriksladen tiltrækker rigtig mange gæster.
xiv. Ryslinge Udvikling ApS er stiftet. Skal arbejde med opgaver, 

som lokalrådet ikke kan. Opgaver der kan være mere 
forretningsorienterede. Rejse penge til byforskønnelse osv. 
Der afholdes borgermøde den 4. april lige efter fællesspisning
i Forsamlingshuset.

xv. 160.000 kr. givet til Ringeegnen, hvor 34 personer var samlet
for at generere 16 projekter. Opfordring til at flere frivillige 
melder sig.

xvi. Struktur i Fynsland ændret ultimo februar 2017, da man 
ønsker mere arbejde ud i lokalområderne.

xvii. Ny indgang til Skulpturpark etableret og indviet. Ny stor 
skulptur, 1200 træer plantet og flere stier bliver grusbelagte.

xviii. Nyt spisehus på Høj- og efterskolen.
xix. 3 byggegrunde byggemodnet på kro-grunden.
xx. Idræt på tværs.
xxi. Årshjul etableret 

1. Flagalle ved de 3 konfirmationer
2. Grundlovsdag, hvor Margrethe Vestager holder 

Grundlovstale. Årets Rysling hædres.
3. 3. september: Ryslingedagen
4. 2. december: Lysopsætning 

b. Oplæg til debat
i. Landet på Midtfyn.
ii. Borgermøde vedr. Ryslinge Udviklingsselskab den 4. april.
iii. Borgerbudget
iv. Energikursus
v. Visionsseminar i Lokalrådet. 



vi. Årets Landsby. Etableringen af bredbånd et væsentligt skridt.
c. Tak for et år med gode og spændende udfordringer.
d. Erik Rahn takkede for en god og fyldig beretning
e. Debat:

i. Torben Vind Rasmussen lægger ud med at nævne de mange 
Foraer, som der er i Ryslinge. Er bekymret for, om der er for 
mange og at deltagerne bliver ”kvalt” i møder og 
arrangementer mm. Emnet får en del kommentarer, hvor bla.
Gunnar Landtved foreslår, at der lægges mere vægt på 
enkeltprojekter, hvor man kan vælge kun at forpligte sig til 
det enkelte projekt. Drøftelse om foreningsbestyrelser kan 
ændres i struktur, hvor man i dag typisk er valgt for 2 år og 
forpligtet til 12 årlige bestyrelsesmøder. Flere byder ind: Får 
man sjælen med ved korte valgperioder ? Ønske om flere 
input fra borgere. Initiativer skal koordineres hvilket kræver 
en forening/bestyrelse. Er det muligt at lægge foreninger 
sammen og etablere mere projektbaseret involvering ?

f. Gunnar runder beretning af med henvisning til resultat af 
undersøgelse, der viser at 73% af de spurgte syntes, at det er 
vigtigt med frivilligt arbejde. Da undersøgelsen samtidig viser, at 
46% deltager i frivilligt arbejde, må der være en gruppe af borgere 
som ønsker at bidrage.

g. Erik Rahn spørger til godkendelse af Formandens beretning, som 
bliver enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
a. Kasserer Steffen Høgild uddelte det reviderede regnskab til alle 

mødedeltagere.
b. Kassereren gennemgik alle punkter.
c. Spørgsmål til Lokalrådets involvering i Ryslinge Udviklingsselskab, 

som er etableret med en kapital på 50.000 kr. Heraf 30.000 kr. fra 
Lokalrådet, hvoraf FMK gav 25.000 kr. i tilskud. De sidste 20.000 kr.
kommer fra private investorer.

5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter
a. Ingen kommentarer til Årshjul

6. Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til Lokalrådet.
a. På valg:

i. Gunnar Landtved genopstiller og vælges
ii. Jørn Christoffersen genopstiller og vælges
iii. Erling Hyldig genopstiller og vælges
iv. Marie Holtvig genopstiller ikke
v. Flemming Skibsted ønsker at udtræde midt i valgperiode.

b. Forslag til nye:



i. Per Buch Rasmussen. Ønsker ikke at opstille
ii. Jacob Pallesen. Opstiller og vælges for 2 år.
iii. Steffen Møller. Opstiller og vælges for 1 år.

8. Valg af suppleanter til Lokalrådet
a. 1. suppleant (for 1 år)

i. Olav Scheunemann foreslået og valgt
b. 2. suppleant (for 1 år)

i. Per Buch Rasmussen foreslået og valgt
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant

a. Revisorer:
i. Marie Holtvig foreslået og valgt
ii. Flemming Skibsted foreslået og valgt

b. Revisorsuppleant:
i. Elsebeth Tranekær blev genvalgt.

10. Eventuelt
a. Torben Vind Rasmussen informerede om at Ryslingehallerne 

nedlægges. Dvs. hallerne i Ryslinge, Gislev og Kværndrup skilles 
ad, og nu er det op til de tre byer, om man vil have en hal. 
Kommunen ønsker tre halbestyrelser. Arbejdsgruppen arbejder på 
oplæg til hvad der skal ske fremadrettet med hallerne. 

b. 4. april 2017 er der i forlængelse af fællesspisning borgermøde i 
Forsamlingshuset vedr. Ryslinge Udviklingsselskab Aps.

c. Gunnar Landtved takker de afgående medlemmer og andre for 
deres indsats. Sluttelig takkes Erik Rahn for vel gennemført 
ordstyrerrolle.

Ryslinge den 2. marts 2017

Referent

Flemming Rytter

 


