
                       Referat af Ryslinge Lokalråds Generalforsamling
               Torsdag, den 22. marts 2018 i Ryslinge Hallen kl. 19,00.

Formand Gunnar Landtved bød velkommen.

     Valg af dirigent.
1.   Erik Rahn blev foreslået og valgt. Generalforsamlingen er lovligt varslet og 
      hermed  beslutningsdygtig.

2.   Valg af stemmetællere.
      Steffen Høgild og Marie Holtvig blev foreslået og valgt.

3.   Formandens beretning.
      Gunnar aflagde en god og fyldestgørende beretning. Se bilag på hjemmesiden  
      www.ryslingelokalraad.dk under generalforsamling.
      Hovedpunkterne fra beretningen i det forgangne år.
      Den grønne tråd har optaget arbejdet meget igennem året. Det er et projekt, der 
      styrker byen og fællesskabet. 
      Grundlovsdagen fejret i fint vejr på Ryslinge Høj og efterskole. Grundlovstaler
      Margrethe Vestager.
      Ryslingedagen afholdt med deltagelse af 16 foreninger. Det er dejligt, vi kan 
      bevare denne tradition. Dialogmøde med politikerne, var desværre ikke det store 
      hit.
      Affaldsindsamlingen er igen i år med på Danmarks Naturfrednings Forenings
      affaldsindsamlingsdag. Tak til deltagerne for at hjælpe med at holde vores by ren.
      Fællesspisningerne i forsamlingshuset er blevet en flot tradition med mange 
      deltagere.
      Idræt på tværs er også blevet et koncept, der kører med stor succes.
      Cafe Faber skrider godt frem, det bliver meget spændende at følge.
      SFO3 kører på andet år til stor begejstring for børnene. Dejligt med fælles aktivi-
      teter for skolerne i hallen.
      Musik i Faberladen er også en stor succes og tiltrækker rigtig mange gæster.
      Flygtninge på Faber er der lagt rigtig mange kræfter i, for at få det til af fungere.
      Hjertestartere. Der er 8 hjertestartere i området inkl. Lørup og Fjellerup. Lokal-
      rådet har vedligeholdelsen ved 3 af dem.
      Velkomstarrangementer drøftes meget i Lokalrådet og i Fynsland. Det er roble-
      matisk at få udleveret navne på tilflyttere fra kommunen. Dette har ikke været
      muligt. Der arbejdes på en ny IT løsning.
      Landet på Midtfyn havde arrangeret  borgermøde om kvadratmeteranalysen på
      Nørrevænget. CIA centret i Gislev bevares og alle medarbejdere fra Det gamle 
      Rådhus i Ryslinge flyttes til Gislev. Man arbejder med eventuelt at oprette bo-
      fællesskaber i Ryslinge gamle rådhus. Cykelstien mellem Fjellerup og Gislev
      blev indviet lige før jul.
      Vores Egn bladet udkommer ikke mere. Der kunne ikke tegnes annoncer nok. I

http://www.ryslingelokalraad.dk/


      stedet udkommer et tillæg til Stiftstidende, der hedder Mit Faaborg-Midtfyn.
      Det udkommer tre gange årligt. Der opfordres til at komme med indlæg.
      Årets Landsby søgte vi til sidste år og blev nr. 6 ud af ca. 40. Vi prøver igen i år.
      Borgerbudget. Det er vigtigt at udvikle i vores lokalområde.
      I Ringeegnen arbejdes med markedsføring. Har et godt samarbejde med Byforum
      i Ringe.
      Åbne lokalrådsmøder. Der kunne godt være flere fremmødte.
      Lokalrådet skal være paraplyorganisation for alle foreninger i Ryslinge. 
Fynsland har tegnet en kollektiv forsikring for alle lokalområder, der dækker an-
      svar, så frivillige der arbejder i en forening, der er under DGI er dækket ved ulyk-
      ke. Jens Peder mener ikke, det kræver en vedtægtsændring. Det skal skrives ind i
      forretningsordnen. Foreningerne skal på deres generalforsamling have det  for-
      meldt godkendt.
      Delebiler, der arbejdes med delebilordning i Ryslinge og Gislev. Møde har været
      afholdt med Brugserne og to mekanikere. Man påtænker at bilerne skal holde ved
      Brugserne.
      Fællessekretariat i Ringeegnen til administration af opgaver med regnskab og
      Sekretærarbejde. F.eks. en seniorordning.
      Nyt logo f. eks. Ryslinge rosen. Har nogen en god ide?
      Tak til bestyrelsen for året der er gået. 
      
      Beretningen blev sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.
      Steffen fremlagde regnskabet. Se hjemmesiden www.ryslingelokalraad.dk.
      Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5.   Aktuelle emner og planlagte aktiviteter.   
      Handlekatalog for Ryslinge 2018 blev omdelt. Kan læses på hjemmesiden.

6.   Indkomne forslag.
      Der var ingen indkomne forslag.

7.   Valg af medlemmer til Lokalrådet.
      På valg:       Steffen Møller genopstiller og vælges
                          Jørn Christoffersen genopstiller ikke
                          Karl Top genopstiller og vælges
                          Steffen Høgild  genopstiller ikke 
      
      Forslag til nye: 
                          Maria Guldholm Johansen opstiller og vælges
                          Peder Borg Borup opstiller og vælges.

8. Valg af suppleanter til Lokalrådet.    



                        Olav Scheunemann genopstiller og vælges
                        Per Buch Rasmussen ønsker ikke genvalg.

 Forslag til ny:
                       
                        Malene Rask Aastrup opstiller og vælges, 2. suppleant.  

9.    Valg af revisorer og revisorsuppleant.                
        Revisorer:
                         Flemming Skibsted blev genvalgt
                         Marie Holtvig blev genvalgt
        Revisorsuppleant:
                          Elsebeth Trankjær.

10.   Eventuelt.
        Intet blev drøftet.

Stor tak til Steffen og Jørn for deres store arbejde  i bestyrelsen.
Tak til ordstyreren.


