Konstituerende møde Lokalrådet Ryslinge, 27.3.2019
Tilstede: Erling Hyldig, Karl Top, Olav Scheunemann, Peder Borg Borup, Anders
Villadsen, Jacob Pallesen

Pkt. 1. Valg af ..
formand: Jacob Pallesen
næstformand: Karl Top
kasserer: Peder Borg Borup
sekretær: Olav Scheunemann

Pkt. 2. Årets Rysling: Fire nominerede: Gunnar Landtved, Mette Miller, Lone og
Thune Holm, Malene Rask Aastrup
Lone og Thune Holm blev udpeget efterfølgende og modtog ”titlen”, Gunnar
bestiller skilt

Pkt. 3. Ny struktur af LR arbejdet
Ca fire møder om året, derudover arbejdsgrupper, tovholdere udpeges ved
kommende møde:
Politisk udv.:

Gunnar (Landdistrikternes fællesråd), LR i øvrigt kan kun
bakke op om enkelte bysamarbejder (Ringe egnen, Fynsland)

Flaglag og julelys:

Der offentliggøres et koncept til Ryslingedagen, evt
opfølgning med hustandsomdelte flyers

Branding:

Kalenderprojekt fra Boldklubben bakkes op
Hjemmeside, brochurer, Facebook ”Ryslinge og omegn”

Byfornyelse:

Stier, fortorve osv, grøn tråd, input til kommuneplan/
lokalplaner

Arrangementer:

Ryslingedagen 7.9. bliver organiseret af særskilt
borgergruppe (Diana og Erling), sponsorgaveindsamling
er ikke populær hos LR-medlemmerne og skal evt
ophøre ..?
Jacob arrangerer cykelmotionstur

Grundlovsdagen organiseres af Højskole,
Flagalleopsætning: kl 9.00 i Gunnars lade
Skraldindsamling: Jacob og Maria har forberedt
4. Mødedatoer:

5. evt:

7.5, 14.8

- Afslutning lysavis: Jacob og Gunnar holder møde med lysavisens
”redaktører”
- Filmtilbud om Ryslinge henvises til hele Ringeegen – Ryslinge er
for ”småt”
- Mailadresser oprettes for formand og kasserer, fælles mailkonto
med mulighed for delte dokumenter oprettes - Peter
- Skolestien: arbejdet går i gang uge 15, Jacob og Olav opsætter nyt
bræddehegn op til påske
- Sti fra rensningsanlægget til Gartnergården/ Egsmarken kan blive
realitet i år, Karl følger op

Den grønne tråd: Inspirationsmødet bragte mange gode ideer frem, som vil
blive taget op efterhånden. Der blev afgivet tilkendegivelser fra deltagerne om
arbejdsbidrag.
Der er dog behov for større tilslutning før de store projekter kan tages op.
Der skal yderligere findes et model for vedligeholdelse af de mange arealer og
installationer, der ikke kan overdrages til kommunen.
Skolestien afventer kommunale tilladelser.
Stiprojekterne: planlægningen i det åbne land skrider langsom frem, men
afventer dialog med enkelte lodsejere.
Koordinering imellem lokalrådene Gislev, Kværndrup og Ryslinge (Ringe?)
omkring et sammenhængende cykelrutenet
Grundlovsmødet på Høj-og Efterskolen:
Lokalrådets bidrag er offentliggørelse af Årets Rysling og flagalleen.
Alt andet sker i skolens regi, herunder aftaler med foredragsholdere: Uffe
Elbæk og Jesper Theilgaard

