
                                         Referat af åbent lokalrådsmøde
                
                    Tirsdag, den 9. august 2016 i Ryslingehallens cafeteria.

Afbud: Jørn, Flemming og Vivi.
             15 deltagere.

             Henning Them opfordrede til at lægge mere pres på politikerne. Dette blev indsat som et 
             dagsordnen.

Pkt. 1: Ryslingedagen d. 4. sept. 2016. Der er lidt penge i kassen, skal vi have underholdning 
             udefra.
             Dette blev ikke decideret drøftet, men der kom en god dialog i gang og stillet forskellige
             forslag til tiltag omkring, hvordan vi får Ryslinge borgerne til at møde op. F.eks.
             Lotteri til et gavekort.
             Kulturdag lignende det i Årslev
             Store legedag(ca. 3 timer) med forskellige aktiviteter.
             Forslag til politisk hjørne på Ryslingedagen. De 2 lokale fremmødte politikere vil gerne 
             komme nogle timer. Meget aktuelt i forbindelse med budgetforhandlingerne.
             Flygtningene deltager i Ryslingedagen, f.eks. med egnsretter.

            Sponsorfordeling er foretaget.

Pkt. 2: Frivillige til at hjælpe med plantedage, renholdelse ved hallen, korps til vinterbekæmpelse.
             Skal vi slå græs(boldbaner( selv?
             Kan man genere nogle penge ved af udføre noget arbejde Kommunen ellers har gjort?
             Leif Kristiansen vil godt være tovholder for grupperne.
             Hvor er +65 der vil deltage i arbejdet?
             Der blev givet udtryk for at nogen bliver arbejdsløse ved at frivillige gør arbejdet. 
             Man må ikke tage arbejdet fra andre.
              Det lægges på is.
              Hvordan får vi tilflyttere til at deltage i foreningsarbejdet?
              Velkomstbrev – velkomstpakke – velkomstmøde. Lokalrådet har udfærdiget et velkomst-
              brev. Problemet er, man ikke kan få oplyst navnene på tilflyttere.
              Gavekort specielt til tilflyttere. Et led i velkomstpakken. Evt. aftale med ejendomsmæglere
              om udlevering af velkomstpakke ved salg af ejendomme. Hvad med lejere?
              Kim og Morten vil tale med borgmester Kristian Thygesen ang. velkomstarrangement.
              Blad: Mark & Storm har foreslået Fynsland at slå bladene sammen, for at fokusere på egns-
              områderne. 
              Vi prøver om det kan bære.
              Vil foreningerne uddele bladene?

Pkt. 3: Ryslinge lokalråds facebookside?
            Per kontaktes ang. nedlæggelse af facebooksiden.

Pkt. 4: Borgerbudget 2016, infomøde d. 18/8-16.
             Der orienteres om infomødet med opfordring til at tilmelde sig.



Pkt. 5: Nyt emne. Mere pres på politikerne.
            Henning Them er ikke enig i brugen af midlerne. Serviceydelsen er ulige
            fordelt i områderne.
            Gunnar bad politikerne om, at nu må de melde helt klart ud ang. evt. lukning
            af haller.
            Flere læserbreve for at sende nogle signaler. Det skal være konstruktivt.
            Vi skal synliggøre os i Ryslinge.

Pkt. 6: Landet på Midtfyn, cykelsti mellem Fjellerup og Ryslinge.
           I morgen bliver der afleveret ca. 800 underskrifter til Malene Aastrup vedr.
           etablering af cykelsti mellem Fjellerup og Ryslinge. Dette vil blive markeds-
           ført i dagspressen.
           Den 30/6-16 blev indbudt til møde i hallen med Theis fra Faaborg-Midtfyns
           Kommune med henblik på at skaffe midler til fitnesslokale og omlægning
           af cafeteriaet. Theis foreslog forskellige fonde, hvor der kan søges midler til 
           finansieringen.
           Der arbejdes fortsat med de forskellige modeller for hallerne. Vedr. kassekre-
           ditten kr. 800.000,-, bør kr. 635.000,- ligge i Kommunens regi.

Pkt. 7: Arbejdsgrupperne.
           Ungdomsgruppen, hvad har Lokalrådet tænkt sig fremover. Karl vil gerne starte
           en gruppe op igen. Hvordan får vi unge mennesker til at deltage. 
           ”En ungefest”. De unge har fået forældre til at gå ind i arbejdet.
           De forespørger om de penge, der er tjent ved sidste arrangement. Det afventes
           til man ser, hvad der sker.
           Der er interesse for, at starte op på et eller andet niveau. 
           Skal vi lave noget i Ryslinge, er det nok for den yngre aldersgruppe.
           SFO 3, der arbejdes videre.
           Flygtninge, der er p.t. 17-18 personer. Der kommer 5 d. 25/8-16. Det går godt.
           Evt. instruktion til fodbold og håndbold. Bjarne og Michael tager initiativ.
           Musik i Faberladen, næste koncert d. 15/9-16 med Lasse Helner.
           Fællesspisning, den 12/9-16 i Forsamlingshuset.
           Fynsland, deles i 3 områder for at styrke og tilpasse organisationen.
           Ryslinge Udviklingsselskab, ekstraordinær generalforsamling d. 14/9-2016 på
           Lørupvej 7.

           Referent Marie Holtvig
   
                  
                  
         

 

   


