LR-møde den 14.8.19 i Cafe Fabers
Jacob Pallesen, Steffen Møller, Gunnar Landtved, Peder Borg Borup, Erling Hylding, Anders
Villadsen, Olav Scheunemann (referent)
1. Fjernvarme i Ryslinge
Der er udarbejdet en økonomisk plan, omkostninger anslås til 46 mill. Kroner, d.v.s. at
mindst 65% af Ryslinge bys husstande skal tilslutte sig projektet for at det kan startes op.
Udviklingsselskabet inviterer til nyt møde den 12.9. Åbning af Ringe solvarmeanlægget:
25.8
2. Orientering Fynsland og budget 2020
Det er landdistriktsmidlerne med besparelse på 150.000 kr. Lokaleleje forhøjelse med 5%,
renoveringspulje til forsamlingshusene reduceres med 150.000 kr.
På vejene forslag om 1.000.000 kr. besparelse, og så børne og skoleområdet
Høringsfrist vedr. budgetforslaget er 1.9 på trods af Stat – KL - aftalen først kommer
senere!
Anders peger på relevante punkter og laver udkast og beder LR pr email om
bemærkninger.
Skal være ved Fynsland koordineringsgruppen den 26.8, så det samles med svarene fra de
øvrige LR
3. Orientering om velkomstarrangementer for tilflyttere
Arrangementet for Ringeegnen er flyttet til 19. september, og kører i øvrigt på skinner ..
4. Egeskov Marked, 13. – 15.9
Syv LR og Ringe har stand sammen for at tiltrække tilflyttere, ejendomsmæglerne stiller
materiale tl rådighed.
Hvert LR forventes at stille med tre personer i ca 3 timer,
OBS fra Ryslinge mangler frivillige : kontakt Gunnar
5. Status på stien mellem skolerne, skal vi holde en indvielse?
Jacob forhører sig om interesse fra skolerne, forslag fredag inden efterårsferie
6. Vi har fået 5.500kr. til tryk. Jacob giver status, vi er klar til tryk.
Godt tilbudt modtaget fra trykkeri i Ringe, digital fil og 600 stk. bestilles, til brug ved
Egeskovmarkedet og Ryslingedagen
7. Ryslingedagen, fokus på Flaglaug se flyers i vedhæftet
Fin flyer – et par små rettelser – den udkommer til Ryslingedagen –
OBS: kontaktperson mangler!
Gennemføres af selvstændig arbejdsgruppe, tak for godt arbejde med interessant program
LR sørger for rundstykker og kaffesalg, udover brochure og ”rekruttering” til flaglaug
8. Området ved forsamlingshuset; hvordan kommer vi godt i gang?
For projekt er nødvendigt, så der kan søges midler i større fonde.
Projektbeskrivelse til uddannelsessteder: Arkitektskolen Aarhus og KU (landskabsark.), evt.
designskole Kolding. Fx eksamensprojekter, ulønnet med rejse- og forplejningsudgifter
dækkes fra ”GrønneTråd midler”. (Se vedhæftet tilsagn om puljens midler til
”Skulpturparken og Grøn Tråd” med vore uddybning af anvendelse)
9. Status på de forskellige projekter samt hvem der søger hvad til hvad, herunder Disc golf, sti
til Ringe, gymnastikpigerne (statue), pump track bane mm.
Skulpturparken har accepteret Disc-golf projektet, Skovejerens accept mangler
Jacob, Anders og Olav drøfter muligheder for at søge midler, opføre anlæggene og drifte
dem som dele af Den Grønne Tråd.
OBS: ansøgning landdistriktspuljen den 10.9! … Slå I gang løbende (kun lidt penge tilbage)

Gymnastikpigernes flytning finansieres af Faber Fonden, der også har doneret statuen fra
starten
10. Dato/kalender for de næste møder, julefrokost, årsmøde
Flyer til juleindsamling: Karl og Gunnar ajourfører teksten og sender i tryk, omdeles i midten
af december
Julebelysning sættes op og efterfølgende julefrokost: 30.11 kl. 10 begyndende ved
Nazarethkirken
Årsmøde den 26.2.20 kl 17.00 i Ryslingehallen cafeteria
11.Evt.
Borgermøde om ny Kommuneplan er på mandag den 19.8 i Espe,
se planen her: https://www.fmk.dk/index.php?id=32939
Julebelysning på træerne ved Bageriet ophører – Gunnar oplyser Bente herom
12. Velkommen til ny skoleleder, forstander, og præst af formanden

Næste møde tirsdag den 22.10. hos Peder

