
LR-møde den 22.10.19 hos Peder

Jacob Pallesen, Gunnar Landtved, Peder Borg Borup, Steffen Møller, Karl Top, Olav 
Scheunemann (referent)

1. Lejekontrakt i forbindelse med flagvognene:
Aftalen for opstilling vedtages: for to flagvogne plus depot. Aftalen gælder et år ad gangen 
og er på 2000kr.

2. Lokalrådets aftaler med lokale initiativer:
Fabriksladen opfordres til at sende deres interne regnskab og vedtægter og at udfylde et 
aftaleskema (se pkt.3) vedr gensidige forpligtigelser med LR.
Flygtningeintegration: alle ind- og udgifter er bogføres af LRs kasserer. Aktivitetsniveauet er
dalende, fordi der er kun få bebeoere tilbage på Fabers.
LRs andel i udviklingselskabets fondskapital skal indarbejdes i regnskabet som aktiv. 
Udviklingsselskabet blev stiftet ved LRs årsmøde 2017.
6 stk infotavler og lignende ”aktiver”  , Tyren osv
Gunnar ajourfører listen, der endelig lægges på hjemmesiden

Der opbygges et drifts- og vedligeholdelseskonto for LRs udstyr, som flagalle og juletræer. 
Den årlige indbetaling justeres iht indstilling fra kassereren.  

3. Aftaleskemaet finpudses og afprøves ved ”Fabriksladen” og ”Ryslingedagen”

4. Ryslingedagen
LRs deltagelse i en kommende Ryslingedag vil være på samme præmisser som andre 
foreninger, dvs vi forbeholder os retten til ikke at deltage. 
Ryslingedagen skal økonomisk hvile i sig selv, overskuddet fra 2019 på ca 2500 kr.
Der udfyldes et aftaleskema (se pkt.3) vedr gensidige forpligtigelser med LR.

5. Det grønne tråd
Der indgås en aftale med en arkitekturstuderende om at udarbejde et forprojekt til en 
landsabsarkitektonisk indretning af anlægget ved oversvømmelsesbassinet ved 
forsamlingshuset. Projektet vil undervejs blive drøftet af LR og som sidste fase blive 
fremlagt for interesserede borgere. Forprojektet er finanseret fra FMKs landistriktsmidlerne,
der er øremærket ”Grøn Tråd” projektet. 

6. Flaglaug
Gunnar henvender sig til byens præster, for at bede dem om at søge efter frivillige i 
forbindelse med med flagning til konfirmationerne.
Han vil også bede de fremmødte ved fællesspisningen om at skrive sig op til et flaglaug.
Evt. - Gunnar berettede om Ryslinges bidrag til FMKs landsbyanalyse.
- Jacob og Anders laver et udkast til julebrevet, der runddeles fra første weekend i 
december.
- Yderligere skal der findes ”hjerteløbere” i tilknytning til hjertestarterne.
- Flagsnore og karabinhager ved byporten skal udskiftes

- Julebelysning sættes op den 30.november, møde kl 10.00 ved Nazarethkirken.
- Derefter julefrokost hos Karl. 


