
Referat af Lokalrådsmøde i Ryslinge lokalråd, 
torsdag den 11 januar kl. 19.00På Lørupvej 7 5750 
Ringe.

Afbud fra Erling Hyldig

Pkt.  1.  Den grønne tråd ved Jacob Pallesen.

Der er ansøgt fonde og vi afventer svar for at komme videre med 
arbejdet.
Vi har fået et forslag fra Kompan på et stiforløb om bassinet og 
placering af legeredskaber. Enighed om, at det er godt 
udgangspunkt for videre ideudvikling.
Der arbejdes fra Friskolens side på etablering af et vikingehus på 
arealet ved Friskolen. Lokalrådet synes godt om projektet, men går 
ikke ind i det.
Der holdes borgermøde om ”Den grønne Tråd” samme aften som 
Lokalrådets generalforsamling.
Vi vil arbejde videre med etablering af fortov/sti langs Ellehavevej 
og forsøge at få det med i det kommende budget.
Gunnar laver forslag.

Møde med 2 fra friskolen, find dato.
Mødet afholdes sammen med borgermødet før generalforsamlingen.

Pkt.  2.  Affaldsindsamling 22 april kl. 9.30 fra 
Ryslingehallen
Lokalrådet deltager i indsamlingen. Dagen starter med kaffe og 
rundstykker, som vi betaler.

Punkt 2a. Kolonihaverne
Flygtningehaverne nedlægges pga. mgl. tilslutning.
Arealet lægges ud med græs. Træer og buske passes af Steffen 
Høgild og Olav.



Pkt.  3.  Handlekataloget for Ryslinge 2018. Hvem gør hvad?
Lokalrådet vedtager, at handlekataloget er vores arbejdsgrundlag 
for den kommende periode.
Steffen Møller skiver ansøgning og foreslår Ryslinge som ”Årets 
Landsby 2018”.
Jacob laver opslag på Facebook om Årets Rysling.
Gadeformænd tages op generalforsamlingen.

Pkt.  4.  Lokalsamfundsvurdering om det gamle Rådhus i 
Ryslinge.
Rådhuset skal ikke længere anvendes af kommunen, da 
medarbejderne bliver flyttet til Rådhuset i Ringe. Bygningerne skal 
sælges. Pris 8 mill.
Landet på Midtfyn foreslår, der indrettes bofællesskab i 
bygningerne. Vi vil gerne have indflydelse på den fremtidige 
anvendelse.

Pkt.  5.  Egnsmødet den 18 januar. Her drøftes 
forsamlingshusene, og evt. tilskud
Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at flere forsamlingshuse 
kører med underskud. Hvad skal der ske? Kommunalbestyrelsen 
drøfter emnet til foråret.

Pkt.  6.  Egnsmødet hvor der skal vælges 2 repræsentanter 
fra området til årsmødet.
Alle forsøger at finde kandidater.

Pkt.  7.  lokalrådets årsmøde 22 marts, hvad skal der ske??
På valg er: Steffen Møller, Steffen Høgild, Karl Top.
Suppleanter: Olav Scheunemann og Per Buch Rasmussen
Revisor: Marie Holtvig og Flemming Skibsted.
Steffen Høgild ønsker ikke genvalg.
Jørn Christoffersen trækker sig, da hans tilknytning til Ryslinge 
forsvinder.
Mødet afholdes i Hallen. 
Mødet starter med borgermøde om ”Den grønne Tråd”.
I pausen er der pølser fra pølsevognen og derefter 



generalforsamling.
Olav og Jacob kommer med forslag til aftenens forløb og 
tidspunkter.

Pkt.  8. evt. og næste møde
Intet

                   

                


