LR-møde den 30.9.19 i Cafe Fabers
Jacob Pallesen, Gunnar Landtved, Peder Borg Borup, Erling Hylding, Karl Top, Olav
Scheunemann (referent)
1. Strukturering af LRs økonomi iht til beslutningskompetence og diverse initiativer
under ”LRparaply”
Ryslingedagen har givet overskud, men der ses et behov for klarere aftaler som resultat af
forventningsafstemning inden aktiviteter igangsættes.
Jacob præsenterer et eksempel for en standardaftale imellem LR - bestyrelse og
initiativerne.
Teksten tilrettes af Peter og Jacob. Efter godkendelse i bestyrelsen skal den ligge til grunde
for hver enkelt arbejdsgruppe. Alle initiativer skal forelægge
Initiativer under LR, fx CVRnr. og regnskab er:
Ryslingedagen, Fabriksladen, Fællesspisning (hvert enkelt arrangement hviler i sig selv),
Flygtningeintegration
Gunnar har sammenstillet en liste over LRs værdier
Udviklingsselskabet er et anpartsselskab, med en fondskapital på 50.000 kr.
LR har indbetalt 5000 kr og har fået bevilliget et indskud på 25.000 kr af FMK, dvs LR står
for 3/5 dele af fondskapitalen. Dette beløb er garantikapital og kan ikke investeres.
Udviklingsselskabet har lavet et stort forarbejde for afdækningen af muligheder og
efterspørgsel af fjernvarme i Ryslinge. Der har været enkelte udgifter i forbindelse med
borgermøder. Disse betales med LRmidler og evt fra ”slå i gang puljen”.
Såfremt fjernvarmeselskabet opnår den ønskede tilslutning ved årsskiftet er herefter deres
økonomi, der skal medtage interessentmøder om fjernvarme.
Kasser Peder vil synliggøre LRs tilgodehavende i fonden i LRs regnskab.
LR beslutter, at driftsregninger kan udbetales ved godkendelse af formand og
næstformand.
Andre udgifter skal accepteres af bestyrelsen.
Ryslingedagens økonomi skal fremover føres som en pulje med startkapitalen/
overskuddet fra 2019.
2. Evt.
Hanne Nissen, Marie Holtvig og Gunnar Landtved vil agere vært for på vegne af
velkomstgruppen for nytilflyttere ved næste fællesspisning.
I forbindelse med FMKs ”landsbyanalyse” som del af den kommende kommuneplan vil der
være interviews med tre borgere.
Den 7.10. vil der være optagelser til en filmpræsentation af Ryslinge af et
kommunikationsbureau, der har fundet de nødvendige sponsorer.
Luciaoptoget den 12.12 kommer til at starte ved Ryslinge Friskole og slutter ved Højskolen.
Der forventes deltagere fra omegnens lokalsamfund. SuperBrugsen er sponsor.
Der arbejdes fortsat på en kobling af en delebilordning med de nye boliger på
rådhusgrunden.

3. Den 8.10 er der borgerbudgetmøde i rådhuset i Ringe fra 17.45 til 18.45. På dette møde
vælges der en styregruppe, der uddeler puljen. For at få del i midlerne er interessenter med
passende projekter møde op eller lade sig repræsentere.

Næste møde tirsdag den 22.10. hos Peder

