
                                 Referat af åbent lokalrådsmøde
  
          Onsdag, den 4. januar 2017 kl. 19,00 i Ryslingehallens cafeteria.

Afbud: Karl, Flemming, Erling, Jørn og Vivi.

11 deltagere: Malene Aastrup, Bjarne Knudsen, Kenneth Jensen, Sten Andersen, 
Jesper Broholm, Kim Aas Christensen, Morten Schjøtt, Gunnar Landtved, Steffen 
Høgild, Michael Bertelsen og Marie Holtvig. 

Gunnar bød velkommen og ønskede godt nytår.

Pkt. 1: Landet på Midtfyn.
            Malene Aastrup, formand for Landet på Midtfyn lagde ud med orientering om
            strukturen om Landet på Midtfyn.
            Ryslinge Lokalråd er indgået i samarbejdet med Gislev og Kværndrup  Lokal-
            råd om et tættere samarbejde. Der lægges op til, at der fremadrettet afholdes 
            fælles lokalrådsmøder en gang i kvartalet.
            
            Hvad skal der ske fremadrettet med Landet på Midtfyn?
            En paraplyorganisation der overordnet styrer grupperne?
            
            Hvad er det helt konkret, vi har brug for?
            Drøftelsen gik livligt og alle bød ind.
            Kommunikation mellem Ryslinge, Gislev og Kværndrup.
            Hvordan kan vi stå mere sammen. Skolerne skal inddrages.
            Vi skal vise noget i Ryslinge.
            Vi har 16 samlingssteder i Ryslinge. Skal nye oprettes, må andre nedlægges.

            Vi skal vise noget i Ryslinge. Sportsklubberne skal være garanter for Ryslin- 
            gehallen, men vi skal også have andre foreninger på banen.
            Hallen skal renoveres og ændres.
            Hallen skal være ”Byens hus” Kultur- og aktivitetshus med forskellige arran-
            gementer – store arrangementer i hallen – mindre i cafeteriaområdet.
            Ny version for hallen – teater – koncert.
            
            Kim Aas ser helst, at hallen ikke bliver splittet op. Overordnet struktur mel-    
            lem Gislev – Kværndrup og Ryslinge. Der blev lagt vægt på samarbejde og
            kommunikation.
            
            Præsterne vil gerne stå sammen om et mødested, der kan fungere.



Møde i hallen, den 12/1-17 ang. hallens fremtid – der blev hurtigt enighed om, der 
skal indrykkes en pressemeddelelse med ”visioner” for Ryslinge`s fremtid. 
Der indkaldes til møde med foreningsformænd, præster, repræsentanter for skolerne,
fredag, d. 6/1-17 kl. 15,30 til fotografering ved hallen.
Telefonliste blev udfærdiget. Bjarne  Knudsen kontakter Rene Johansen, Midtfyns 
Posten ang. Annoncering, tirsdag d. 10/1-17.
Kenneth kontakter Torben Vind Rasmussen ang. ordstyrer.
Der er oprettet et aktivitetsudvalg i hallen.
Målsætning: nedsættelse af arbejdsgrupper.

Pkt. 2: Fynslands nye struktur.
            Gunnar orienterede om Fynsland lægger op til at styrke egnene – Ryslinge,
            Gislev, Kværndrup, Krarup/Espe. Hillerslev, Rudme, Heden/Vantinge/Ges-
            telev og Byforum Ringe tilsammen ”Ringegenen”. Herfra vælges 2 repræsen-
            tanter til et nyt Fynsland. Fynsland gradueres ned.
            Paraplyorganisation.
            Handleplan udfærdiges.
            
            Min egn et blad. Gunnar vil arbejde for, at skolerne har indlæg i bladet, der
            udkommer hvert kvartal.
            Fynsland har 10 års jubilæum.

Pkt. 3: Budget 2018.
           Fynsland lægger op til, at lokalrådene til Fynslands årsmøde kommer med en  
           plan for årets aktiviteter i lokalområdet.  Forslag ønskes gerne.

Pkt. 4: Nyt fra foreningerne og borgerne.
           Lokalrådets generalforsamling afholdes, d. 1. marts 2017 kl. 19,00.
           Skal der være spisning?

Pkt. 5: Fra sidst, velkomstmøde for nye tilflyttere.
           Der bliver udsendt velkomstbrev ud til tilflyttere. Vil man gerne have besøg af
           lokalrådet, overbringes en velkomstpakke bestående af en gave fra lokale
           handlende. Lokalrådet giver en madbillet til fællesspisningen i Ryslinge For-
           samlingshus.

Pkt. 6: Evt.
            Intet hertil.

Pkt. 7: Gunnar takkede for fremmødet og den gode dialog og på gensyn d. 12. januar
            2017 i hallen.                                                         Referent : Marie Holtvig      



                                                                                                                            
         
       


