Lokalrådsmøde i Ryslinge den 3 august 2017 kl. 19.00
Hos Gunnar Lørupvej 7 5750 Ringe.
Referat
Tilstede: Karl, Steffen Høgild, Steffen Møller, Jacob.
Pkt. 1. Evaluering af grundlovsdagen.
Et godt arrangement, men der var udfordringer med lidt for
højrøstede børn, og højtalerne var ikke dækkende. Hallen
kunne eksempelvis åbnes for børnepasning.
Pkt. 2. Ryslingedagen den 3 september.
Arbejdgrupper: Sponsorindsamling til amerikanske lotteri
Sponsorliste vedhæftet med opgaver til rådsmedlemmer,
der skal meldes tilbage inden den 13 august om støtte fra
sponsorer.
Kaffe og rundstykker, marmelade mælk
Rundstykker fra Bentes bageri (har fået tilsagn), mælk og
marmelade købes.
Steffen Høgild og Erling står for dette.
Den røde tråd gennem Ryslinge.
Jacob og Olav lavet et oplæg med et stort kort, hvor
aktiviteterne et markeret
Cykelringridning
Finn og hans datter har delvis sagt ja, til at stå for dette.
Jacob spørger Højskolen om de vil lave noget med børnene.
Politikerhjørnet har vi taget ansvaret for og pt. Er der meldt
7 politikere til.

Der laves cafeborde med 2 politikere ved hvert bord, en fra
hvert parti.
Temaer i første runde på ca. en time fra kl. 11.00.
Spørgsmål til politikerne:
Hvad vil I med de mindre byer i vores kommune?
Hvad siger Ringeegnen dig?
Hvad siger Landet på Midtfyn, dig?
Hvad er din oplevelse af ”Hånden og Ånden”?
Hvor ligger væksten i erhvervsudviklingen i fremtiden?
Hvor meget vægt lægger du på iværksætterkulturen?
Hvordan skaffer du arbejdspladser til kommunen?
Fra kl. 12. til kl. 13 er der fri debat.
Anden tema del:
Hvad sker der med hallernes fremtid, vil du være
halinspektør?
Sker der tilpasninger på skoleområdet i kommende periode?
Ligeså, sker der tilpasning på daginstitutionsområdet?
Er du parat til at lave en omfordeling på hele børneområdet,
så at der gives mere pr. barn i mindre samfund, således de
små enheder bevares?
Hvordan kommer politikere og borgere tættere på hinanden,
så vi siger vi, og ikke dem og os?
Vil du lægge mere ud i borgerbudgettet fremover?
Hvad er dit fokus i budget 2018?

Teltopstilling om lørdagen 2 september. Karl, Jacob og
Gunnar
Flagvognen blev til byporte, anlæg og ved hallen. Karl,
Gunnar
Pkt. 3. Møde med foreningerne

Der blev vedtaget at holde åbent lokalrådsmøde med
præsentation af den Røde tråd, og hvor der bliver drøftet
visions og strategiplan for Landet på Midtfyn
Pkt. 4. evt.

