
Lokalrådsmøde af den 16.10.2018

Tilstede: Erling Hyldig, Karl Top, Gunnar Landtved, Maria Guldholm Johansen, 
Peder Borg Borup, Jacob Pallesen, Steffen Møller, Olav Scheunemann (ref.), 

1. Evaluering af åbent LR møde af den 1.10.18

Brugerundersøgelsen gav en god anledning til at præsentere LRs løbende arbejde og at spejle 
dette ift borgernes ønsker. Det er vigtigt, at både de fremmødte borgere og LR-medlemmer ”får 
noget med hjem” fra mødet.

Næste gang skal vi prøve, at begrænse dagsordenspunkterne, så enkelte punkter kan debatteres 
grundigt.

Ved åbne møder burde vi dog starte med en kort præsentation af lokalrådet generelt.

2. Brugerundersøgelsen, der havde 166 besvarelser

Tak til Maria og Peter for det fine produkt, der opnåede overraskende stor deltagelse.

Det er entydigt, at rådhusets fremtid, Ellehavevej-belysning og LRs synlige ”kerneydelser” 
julebelysning og flagalléen har størst opbakning.

I de mange kommentarer, der gennemgående var positive, var der en stor opmærksomhed på 
fritids- og bevægelsesaktiviteter især for børn og unge og samlingssteder i øvrigt. Dette opfatter vi 
som opbakning til ”det grønne tråd”.

Den manglende opbakning i undersøgelsen til delebiler har den konsekvens, at 
udviklingsselskabets arbejdsgruppe har ændret fokus til understøttelse af koncepter for nye 
transportmønstre med elbiler.

3. Ryslingedagen,  ca 200 deltagere i 2018, LR havde et lille overskud på 1500 kr.

Per og Marianne trækker sig som tovholdere. På nyt møde den 22.11 med alle deltagende 
foreninger skal der findes nye mennesker eller en ny organisationsform. Skal ansvaret gå på skift 
fra forening til forening? Der skal huskes, at arrangementet startede som ”foreningernes dag”. 
LR bakker gerne op, men vi ønsker ikke en central rolle.

I forberedelsen er det vigtigt at tale om en plan B, for dårligt vejr. Måske kunne udendørsaktiviteter 
og boder lægges på p-pladsen ..?

4. Folder om Ryslinge, Lørup og Fjellerup

Karl, Jacob og Lise laver et oplæg til en revideret brochure som invitation til potentielle tilflyttere.
Derefter skal velkomstbrevet til nye folk, der er flyttet ind ajourføres med praktiske informationer 
om livet i Ryslinge og omegn.

5. Ambassadørkorps

FMK starter et kursusforløb den 25.10, kl. 17.00. Gunnar deltager og håber på flere deltagere fra 
Ryslinge.

Der blev drøftet hvordan nye borgere bør kontaktes, så der opstår en positiv oplevelse. 
Velkomstfolderen kan smides i postkassen med kontaktoplysningertil ambassadørerne eller 
områdets ejendomsmæglere kunne tages i ed og optage vores brochurer i deres salgsprocess.



6. Ressourcebank for praktiske indsatser

Til handlingsplanen: Sætte i system, så mennesker med særlige kompetencer kan byde ind, 
også med begrænset tid til deltagelse. Alt fra julebelysning over flagallé, græsslåning, 
forskellige håndværk og ikke mindst ”gadeformænd” har interesse.

7. Legepladser, skaterbane mm.

Legepladserne i vængerne er efterhånden forsvundet. Enkelte redskaber forefindes endnu.
Skolerne har fine pladser, hvor der er offentlig adgang.

For at lave nye aktiviteter, skal der findes koncepter, så man undgå sikkerhedsforskrifterne for 
legepladser.  Opmærksomheden skal være på undgåelse af støjgener og evt hærværk.

8. Julebelysning

De nye juletræer skal ”pyntes” i Gunnars lade inden opstilling i byen. Stativerne lave hos 
SMELD og hærværksikker elforsyning opsættes af elektriker.

Julelys med solceller ved byportene skal undersøges nærmere i 2019.

Opstilling i byen: 1.12 fra kl 10.00, derefter afholdes årets julefrokst med ledsager.

8a. Den 13.12 kl 16.30 – ca kl 18.00 skal der være kæmpe Luciaoptog, som stjernemarch på 7 
indfaldsvej til Ringe, symboliserende landsbyerne i Vores Midtfyn. Alle opfordres til at deltage.

Evt: 

Omkostninger for bekostning til LRmøder. skal altid betales fra LR-kontoen.


