
Foreningsmøde kl. 17:00 før generalforsamling i Ryslinge lokalråd den
22. februar 2016

Gunnar indleder med at der lægges op til fællesskab og samarbejde. Vi kan alle
være med til at Ryslinge bliver Årets Landsby 2018. Vi har mange fællesskaber 
i Ryslinge at bygge det på.

Bjarne: Håndbold klubben Hery.

Forventer meget af landsbyklyngesamarbejdet. Håndbold klubben har 50 års 
jubilæum i 2017. Arbejder på flere tiltag for at holde på og tiltrække folk til 
Ryslinge hallen. Hery har ikke gjort nok for at profilere sig. De rigtige rammer 
skal være der, for at det lykkedes. Der bliver 3 ledige pladser i halbestyrelsen.

Michael: Ryslinge Boldklubs Venner. 

Det er et stort arbejde at skaffe annonce penge til boldklubbens blad. Arbejder 
med loppemarked, Skt. Hans fest og jubilæum. Måske bankospil igen i 
samarbejde med Hery. Arbejder for ungdommen. Ser muligheder i en 
overordnet forening, hvor flere af idrætsklubberne samles på det overordnede 
plan.

Kenneth: Ryslinge Boldklub.

Boldklubben har 75. års jubilæum den 7. maj. Der arbejdes på en stor 
jubilæumsfest for alle i Ryslinge der har lyst, datoen er den 27. maj.  Etablering
af belysning på de bagerste baner. Gøre Ryslinge attraktiv med mere liv 
omkring hallen.

Vivi: Badminton klubben.

Badminton klubben har de senere år haft en meget stor medlemstilbagegang. 
Det på trods af flere initiativer og aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. Ser 
også muligheder i en overordnet forening.

Marie: Idræt på tværs.

Der kommer flere og flere til Idræt på tværs, som afholdes om torsdagen kl. 
10:00 i Ryslinge hallen. Til foråret kommer der også udendørs aktiviteter. Ud 
over de fysiske aktiviteter er det sociale en meget vigtig del af Idræt på tværs. 
Der betales for deltagelse per gang, som er 20. kr.

Den efterfølgende debat.



Der blev opfordret til at skolerne i Ryslinge inddrages mere i aktiviteter der 
understøtter idrætsaktiviteterne i byen. Nye idéer der kan skabe flere 
aktiviteter i hallerne, eksempelvis det nystartede SFO 3. 

En aktivitet skal nødvendigvis ikke foregå både i Ryslinge, Kværndrup og 
Gislev. Nogen er ildsjæle for noget et sted, som samler aktiviteten der og andre
er i en anden by, det skal man også kunne håndterer i de enkelte klubber, 
understøtte hinanden på tværs af vores område.

Der blev diskuteret idéer omkring hvordan resurserne der i dag, bliver brug på 
boldklubbens blad, bedst bruges fremover.

RL hjemmeside, Facebook mm. Hvordan fastholdes og udvikles information, og 
reklame mv. om alle de aktiviteter der foregår i de mange foreninger der er i 
området. 

Er et fælles medie en bedre løsning for at fremtidssikre oplysning og reklame 
for de mange vigtige aktiviteter der foregår i de mange foreninger?

Kl. 19:30 Velkommen til Poul fra Gislev Rejser

Stor tak til Poul for det interessante indlæg om Gislev rejser og hans bud på et 
godt foreningsliv fremover.

Generalforsamling kl.20:30

Knud blev foreslået som dirigent og modtog valget. Som referanter valgtes 
Erling og Karl og som stemmetællere valgtes Jette Kristiansen og Anne Mette 
Maclean. Generalforsamlingen blev konstateret indkaldt efter vedtægterne som
dog skal rettes til efter en ændring ved generalforsamlingen i 2015.

Gunnar aflagde en fyldestgørende beretning. Se bilag.

Hovedpunkter fra 2015 beretning om de mange aktiviteter fra byen.

 Ny hjemmeside: www.ryslingelokalraad.dk Karl Top er administrator på 
siden.

 Ryslinge udviklingsselskab blev organiseret i 2015. Stiftende 
generalforsamling den 29. februar 2016

 Ryslinge er igen i år med på Danmarks Naturfrednings Forenings 
affaldsindsamlingsdag søndag den 17. april. Du kan tilmelde din egen 
indsamling eller deltage på en af de mange indsamlinger. Vi samler også 
ind på dagen i Ryslinge.

http://www.ryslingelokalraad.dk/


 De to hjertestartere som Ryslinge lokalråd har ansvaret for er blevet 
efterset i 2015. Der er faktisk 8 stk. hjertestartere i byen, men ikke alle er
registreret på Tryg`

 s hjemmeside.  www.hjertestarter.dk
 Afholdelse af Ryslinge dagen. I 2016 er det den 4/9. 
 Årets Rysling blev Leo Nikolaisen.
 Grundlovsmødet, 100 året for kvindernes valgret blev fejret med 

deltagelse af ca. 400 personer på Højskolen.
 Julemarked på Ryslinge Friskole.
 Afholdelse af ungdomsfest for de 14-17 årige
 SFO 3
 Plantedag i Ryslinge skulpturpark
 Reparation af flagvognene
 Fællesspisning arrangementer i Ryslinge Forsamlingshus
 Multibanen ved hallen
 Idræt på tværs
 Musik i Fabriksladen
 Forenigshuset Gråbjergvej 6. Med flere aktiviteter
 Fløjte Emils hus
 Stort engagement i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Mange 

tiltag.

Stor applaus til beretningen.

Steffen fremlagde regnskab. Se hjemmesiden www.ryslingelokalraad.dk

Revisorernes kommentar til regnskabet er. Undergruppernes regnskaber skal 
fremover revideres også.

Valg:

Steffen, Karl, Flemming blev genvalgt. Jørn blev valgt i bestyrelsen. Hanne og 
Jeanette ønskede ikke genvalg. Nye opstillere var Michael Bertelsen, Olav 
Schønemann og Vivi Bak. Michael og Vivi blev valg til suppleanter.

Genvalg af revisorer og revisor suppleant.

Stor tak til Hanne og Jeanette for deres tid i bestyrelsen. Og stor tak til 
ordstyreren.

http://www.ryslingelokalraad.dk/
http://www.hjertestarter.dk/

