
 Årsmøde i Ryslinge lokalråd.

Igen i år har borgerne tænkt positivt på arbejdet i lokalrådet og 
indbetalt penge til hjælp til vores praktiske ting som flagalleen, 
julebelysning, service på hjertestartere ikke at forglemme m.m., en 
stor tak for at I er med os til det.  

 Den grønne tråd har optaget arbejdet meget i gennem året, og det 
har været stærkt drevet af Jacob, Olav og Karl, tak for et godt 
arbejde med mange forskellige facetter i den grønne tråd. Det er 
virkeligt et projekt der styrker byen og fællesskabet. Vi har jo netop 
haft borgermøde om fremtiden i dette.

Grundlovsdagen blev i år fejret i fint vejr på Ryslinge Høj og 
efterskole, tak for samarbejdet. Det var en spændende dag med 
Margrethe Vestager, som jo i den grad går i vores hjerter, det er en 
person vi kan være stolte af, der sidder på så stor en post i EU.

Ryslingedagen blev afholdt i godt vejr og 16 foreninger har valgt at 
deltage, det er dejligt at vi kan bevare denne tradition og være 
fælles om netop denne dag.
Tak til foreningerne for jeres kreativitet, der sker mange spændende
ting denne dag.
Der er nogle tilpasninger med musik og udstillinger som der nok 
skal byttes om på, for at få det optimale ud af dagen, men det vil 
der blive set på.
lokalrådet havde arrangeret dialogmøde med politikerne, som ikke 
var det store hit, men hvor cykelringridning blev der klappet og 
grinet af, så det vil nok være noget vi kunne fortsætte i forbedret 
form.

Affaldsindsamlingen blev igen i år et hit, så tak til jer der deltog i 
denne rengøringsdag, i år kunne vi måske tænke os at  være rundt 
om vores vejskilte også.
denne dag faldt sammen med indsamlingen til kræftens 
bekæmpelse, jeg troede det ville være en stor ulempe, men den 
fælles morgenbord og opstart i hallen gjorde at det blev rigtig 
succesfuldt, og det har Jacob en stor ære for.



I år er det den 22 april hvor vi hjælper hinanden igen med at børn 
og voksne får en god oplevelse sammen, og børnene bliver mere 
bevidste om at det ikke hører sig til at smide affald i naturen.

Fællesspisningerne i forsamlingshuset er blevet en flot tradition 
hvor der er en tro skare af frivillige der vil på tage sig dette arbejde,
både med at arrangerer og rydde op efter os, så også her en stor 
tak til jer.

Idræt på Tværs er også blevet et koncept der kører med stor 
succes, og det er dejligt at der også er nogle der vil stå for dette, 
således at vi gamle både kan få det sociale, men også blive rørt 
fysisk.
Dette er også med til at gøre hallen til det mødested som vi alle 
borgere kan bruge, både til sport, men også til motion og sociale 
ting.
Det var en stor oplevelse at være med til at der var 21 borgere der 
ville være med til at sætte gang i hallen, nu da den blev vores egen.
Det borger for en stærk fremtid for hallen som et af byens aktive 
huse.

Et andet hus er snart ved at være klar, nemlig Cafe Faber. Der bliver
rigtig lagt kræfter i færdiggørelsen af cafeen, det er nogle stærke 
personer der står bag, og Lone er også blevet indstillet til FMKs 
ildsjæl, tillykke med det.

SFO3 kører på andet år og er en til stor begejstring for børnene, så 
det er dejligt at vi kan havde denne fælles aktivitet for begge 
skolerne her i hallen. Dette er også vigtigt for at prøve at få de ikke 
foreningsaktive med til at få afprøvet, og dermed mod på at komme
til at gå til en eller anden form for sport.

Ligeledes er der gode koncerter i Musik i Fabriksladen, det er der 
også en frivillig gruppe der står for, herfra også en tak til dem.  

Der har været lagt mange kræfter i at hjælpe flygtninge på Faber, 
og tak til alle de mange frivillige der har brugt mange, mange timer 
til at få det til at fungerer.



Et af tiltagene har været de frivillige haver ved Ellehavevej, som har
kørt i 2 år, det har ikke været helt så succesfuldt som håbet, og 
derfor så lukkes der ned til sommer, og haverne lægges ud med 
græs, dog bibeholdes frugthaven, det er dejligt at den bliver.

Vi er lidt stolte af at havde så god en dækning af hjertestartere her i
vores område, nu hvor der er en i Lørup ved Refleks, en ved 
Ryslingehallen, en ved Spar købmanden, en ved det gamle Rådhus, 
en ved brugsen en ved Høj og Efterskolen, og en ved 
cykelhandleren i Fjellerup. lokalrådet har vedligeholdelsen ved tre 
af dem, og det trækker lidt på pengene i kassen, men vi vil ikke 
havde hjertestartere som ikke bliver vedligeholdt, man tør ikke 
tænke på konsekvenserne hvis man kommer og skal bruge den og 
den ikke virker. Der er en opgørelse som Trygfonden har lavet der 
viser af næsten 40% af hjertestarterne ikke er i orden.  

 

Velkomstarrangementer har vi drøftet meget i lokalrådet og i 
Fynsland, hvordan tager vi bedst mod nye borgere, og hvordan kan 
vi fastholde borgere i vores lokalområde.
Der var en stor kommunal konference på Boltinggaard, hvor vi kom 
godt om mange ting, og nye dukkede op. 
Er vi opmærksomme på hvor lukkede kredse vi bevæger os i, alle 
sammen?. Tænker vi på at ligeværdige møder ligeværdige ved 
personlige velkomster, altså børnefamilier til børnefamilier, og 
seniorer møder seniorer?, Hvis du kommer fra en stærk trafikeret 
by, er du klar over hvor mørkt og stille der kan være i udkanten af 
Ryslinge ?.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe  der samler op på materialet og 
kommer med forslag som vi måske kan bruge her?

Er vores velkomstfolder god nok ?, den fra 2011 hvor 
kulturfestivalen var på sit højeste, den vil vi gerne havde opdateret,
er der nogen der vil hjælpe med det?
eller er det gammeldags at kommunikerer på denne måde?       



Fra Fynslands side har vi haft forsamlingshusene samlet egns vis, og
det vil sige  at Ryslinge, Gislev, Kværndrup, Krarup, Espe,  Heden, 
Gestelev, Vantinge samt Rynkeby husflidsskole. Her har vi drøftet 
tilskudsform forud for Kultur og Landdistrikts udvalgets 
temadrøftelse i aftes.
dette er efter min bedste overbevisning den bedste 
borgerinddragelse der kan nås, når der kommer et samlet 
tilkendegivelse til politikerne inden deres temadrøftelse, så er 
borgerinddragelse nået.

Det samme skete med kvadratmeteranalysen da den skulle på 
økonomiudvalgets dagsorden, da fik Landet på Midtfyn arrangeret 
et borgermøde på Nørrevænget, og resultatet kender I, politikerne 
valgte at følge opfordringen og beholde CIA centret i Gislev og flytte
alle medarbejder fra  Det gamle råd hus i Ryslinge til Gislev, 
borgerne blev hørt, men det var ikke det personalet havde ønsket, 
men sådan blev det.
Nu står vi med et råd hus som skal??, ja hvad skal det?, rives ned 
laves boliger eller stå tomt
Jeg vil komme ind på det i min anden beretning i 
Udviklingselskabet.

Jeg nævnte Landet på Midtfyn havde arrangeret borgermøde om 
kvadratmeteranalysen, der var gået en kommunal  
lokalsamfundsvurdering forud, det ærgrer mig meget at vi ikke har 
været med i den, men den er meget god, blot fik vi ikke ejerskab til 
den.

Landet på Midtfyn fik cykelstien indviet lige før jul, det har været et 
fælles projekt som vi synes er lykkedes godt, blot ville vi gerne 
havde haft den lagt vest om Fjellerup, så havde det været mere 
naturligt at bruge Skæretvej/Højskolevej til Ringe.
Nu står cykelstien Sandager Trunderup på ønskeseddelen, så der er 
noget at arbejde med, især når det er en amtsvej der skal følges.
Ligeledes sidder der en stigruppe der har til formål at få koblet alle 
stierne sammen mellem Gislev, Kværndrup og Ryslinge.



Vores Egn var bladet som Mark og Storm lavede 3 omgange  af i det
forgangne år, men som desværre ikke kunne tegne annoncer nok 
således det kunne løbe rundt. Nu har vi prøvet at lave et 
samarbejde med Stiftstidende hvor de laver et tillæg der hedder Mit
Faaborg-Midtfyn og som kommer 3 gange om året, dette bliver til 
gengæld omdelt, så det er blot stof vi skal leverer, så der vil jeg 
gerne opfordre til at I hjælper os med det.

Årets Landsby søgte vi til sidste år, og blev nr. 6 ud af ca 40. Vi 
prøver igen i år, idet vi har så mange gode ting i Ryslinge, så det 
sørger Steffen Møller lige for går på plads.
Sidste år var temaet Det digitale lokalområde.
Der kan jeg sige at FMK er suveræn på Fyn på førstepladsen med 
96,1% dækning med bredbånd, så det er en succes, men der er en 
restgruppe som vi skal arbejde med, og det gør vi i Fynsland. Her 
har vi haft Nørremarksgyden  som ikke er var med, men der er ved 
at blive tegnet kontrakter med Energi Fyn nu.

Borgerbudgettet var lagt i Landet på Midtfyn og en arbejdsgruppe 
sørgede for proces, hvor der var 5 projekter indstillet til afstemning,
og de tre fik penge, her er bl.a. en videofilm om de tre byer i Landet
på Midtfyn. Dette skal vi til at arbejde med nu. Afstemningen foregik
digitalt, og er efter mine begreber ikke særlig borgerinddragende. 
Det som man gjorde i Hånden under Midtfyn tiltaler mig meget.

Man udstillede projekterne i hallen en søndag eftermiddag, og dem 
der var tilstede, ca. 150, det var dem er besluttede hvem der skulle 
havde pengene, man diskuterede sig frem, ingen afstemning. 

Nu må vi se hvordan der går i år, og hvem der tager førertrøjen, det
kunne godt være dig ??
Til næste omgang, altså i 2019, håber vi, at der kommer mange 
flere penge i borgerbudgettet, således at det bliver mere attraktivt 
at arbejde med.Det er vigtigt at vi udvikler vores lokaområder, og 
borgerbudgettet er en af måderne vi kan det på.

I Ringeegnen har vi arbejdet med markedsføring, og har i denne 
sammenhæng et godt samarbejde med Byforum Ringe, Det er en 



nødvendighed for Ringe at lokalområderne om Ringe støtter op om 
Ringe, og det er en nødvendighed at Ringe støtter op om 
arrangementer i lokalområderne, dette arbejder vi meget med, og 
jeg synes der er kommet en hvis dynamik i arbejdet.

Vi har holdt nogle åbne lokalrådsmøder i årets løb, jeg vil gerne 
havde kommentarer til det, er dagsordenen spændende nok, er 
punkterne for uvedkommende, når jeg spørger på den måde, er det 
for vi kunne godt havde været flere ved møderne.
Lokalrådet vil gerne være dem der samler aktiviterne fra vores 
område, ikke for at vi skal bestemme men for at havde et fælles 
fodslag udad til, og at vi kunne lave et handlekatalog der havde 
alles fingeraftryk, så vil vi stå stærkt.

Lokalrådet vil gerne havde indføjet i vores vedtægter at vi er 
paraplyorganisation for alle foreninger i Ryslinge området, dette 
fordi at Fynsland har tegnet en kollektiv forsikring for alle 
lokalområder der dækker ansvar, således at frivillige der arbejder i 
en forening der er uden for DGI, er dækket ved en ulykke, som vi 
selvfølgelig ikke håber sker.

Det andet vi arbejder med er delebiler i Ryslinge og Gislev. Der har 
været afholdt møder med Henrik Dalgaard Superbrugsen i Ringe, 
Lone fra Ryslinge Søren fra Gislev, og Automester  Kim Petersen og 
Erik Kildegaard, og dette vil i komme til at hører mere om, idet vi 
tænker bilerne holdene ved brugserne, hvor der er tank og hvor der
er åbent hele døgnet, næsten. Det kunne være attraktivt set med 
mine øjne, nye borgere kunne måske helt undvære en bil, og os 
pensionister kunne nøjes med en bil Måske. Vores ungdom skal 
transporteres til aktiviteter om aftenen hvor bussen ikke kører. Det 
kunne være et godt salgsargument . Giv gerne din kommentarer

Vi arbejder også med et fælles sekretariat i Ringeegnen hvor man 
kunne få sit regnskab ført for sit lokalråd eller forening, og måske 
hjælp til en hvis sekretærhjælp. Vi ved at det er nogle af de tunge 
poster i et bestyrelsesarbejde med regnskab og som sekretær, man 
vil langt hellere projekter. Hvad tænker du om det???, jeg kan sige 



borgmesteren er positiv over for ideen om at få en senior med 
kendskab til arbejdet til at hjælpe. 

Lokalrådet ville også gerne havde sig et nyt logo, det som vi har nu 
er svært at overfører, og meget mørkt. Det ville være opkvikkende 
med nogle farver på. Er der nogen der har en ide, så hører vi gerne?

Tak til bestyrelsen for året der er gået. 


