Referat af Lokalrådsmødet den 26.2.2019

Deltagere: Erling Hyldig, Karl Top, Gunnar Landtved, Maria Guldholm Johansen,
Jacob Pallesen, Olav Scheunemann (ref.),
Pkt. 1. opfølgning på facebook opslag til årsmødet. Indstillinger.
Der er kommet to fine indstillinger bl.a takket være de fine opfordringer på facebook
HUSK: vigtigt ved off. opslæg at være skarp på de korrekte deadlines
Pkt. 2. velkomstfolder ved Malene og Lise
Udkastet får ros for design, skal laves i A5 format med kort, den vil være del af en pakke
med diverse andre indstik og folderen fra hele Ringeegnen. Arbejdsgruppen fortsætter
Pkt. 3. Årsmødet den 19 marts kl. 19.oo i Ryslinge forsamlingshus
Erik Rahn bliver dirigent
Dansk Fjernvarme selskab kommer og redegør for forundersøgelsen i op til en time
På valg i år er:
Jacob Pallesen ønsker genvalg
Erling Hyldig ønsker genvalg (kan ikke deltage på dagen)
Gunnar Landtved. Deltager fremover som suppleant, eller tilknyttet ”praktisk gris”
Suppleanter, på valg hvert år:
Olav Scheunemann ønsker genvalg
Malene Rask Åstrup ?
LR med ny formand foreslås omstruktureret, så der foregår mere arbejde i arbejdsgrupper,
og et parallelt spor med politisk lobbyarbejde ift FMK og fx Landdistrikternes Fællesråd.
Ryslinge LR træder ind i foreningen (årskontingent giver også adgang til visse ydelser fra
organisationen)
Pkt. 4. Op markering til flagalleen
Erling markerer de hensigtsmæssige huller får rute 1 (Ryslinge nord)
Karl tager rute 2 (Ryslinge syd for Brugsen)
Pkt. 5. Lysavisens ophør. Fælles kalender
Lysavisen mistet pusten, den nedlægges pr. 1.4.
Der flyder et beløb på 8000 kr retur til LR-kassen.
Disse ønskes brugt på stål-juletræer til pladsen ved bageren, Gunnar tager kontakt til en
produktionsskole, og prøver at placere en ordre.
Pkt. 6. Karls punkt, ift Regnskabet
Det skal tydeliggøres at punktet ”flygtningepenge” indeholder to forskellige konti:
- §18 midler, der er uddelt fra FMK til fritidsaktiviteter – kan kun anvendes passende til
kvitteringer

-

Indtægter fra salg af brugte møbler osv – kan udbetales ved simpel underskrift og
bruges til indkøb af brugte ting som cykler og andre fornødenheder.

Pkt. 7. Tilbud om film om Ryslinge
Tilbuddet om optagelser til en ny film om Ryslinges attraktioner fra virksomhed, der selv
finder sponsorer, er opfattes evt som interessant – vi vil bede om en Referencefilm fra en
tilfældig anden landsby for at kunne vurdere om metoden har interesse.
Pkt. 8. referat fra stigruppen
Karl er med i projektet der skal binde Kværndrup- Gislev og Ryslinge sammen for bløde
trafikanter. Det går meget langsomt i denne arbejdsgruppe …
Der kommet en åbning, så der kan føres en sti fra nordvestlige hjørne i Skulpturparken og
over Thomas Eggersens jord til det kommunale rensningsanlæg.
Samitidigt er ses der en meget god chance for de nødvendige aftaler for ”jernbanestien” fra
Ryslinge til ”Gartnergården”
Skolestien bagved Friskolen påbegyndes i anden halvdel af marts. Alle tilladelser er hus.
Pkt. 9. Ringeegnen. Workshop 30 april, brug af grønne områder workshop
11 marts på Tre Ege skolen kl. 17.00
Pkt. 10 Høringssvar på byggeri på Rådhusgrunden, vejnavne
Som vejnavne foreslås:
Rådhusvænget til boligvejen efter rådhuset
Remisevej for den nordlige indkørsel til Fabersområdet
Pkt. 10. evt:
Emails: Husk at skrive emneord, der nemt søges på
Affaldsindsamling 31.3: Maria og Jacob forbereder, laver aftale med FFV, bestiller
rundstykker og kaffe og sække og tænger. Olav kører med trailer.

