Lokalrådsmødet Ryslinge, 7.5.2019
Tilstede: Jacob Pallesen, Karl Top, Olav Scheunemann, Peder Borg Borup,
Anders Villadsen
Pkt. 1. igangværende LR-projekter:
Skulpturparken er der etableret indhegning til får. Stien forbi
rensningsanlægget bliver evt. udført inden længe. Penge til lille bro er tildelt fra
FMK.
Skolestien er anlagt, broen udføres i begyndelsen af Juni, forhåbentlig
åbningsceremoni den 20.6 til Rock ved Søen – OBS husk invitation til
sogneskolen!
Friskolen vil godt betale trætjære : maling og spærring af broen op til
sommerferie
Der er penge fra bevillingen til overs som bør bruges til projektering ved
Forsamlingshuset +
ny ansøgning om landistriktsmidler og ”underværker”.
Årshjulet skal gennemgås og ajourføres ved kommende LR-møde
Ryslingebrochure: spørge FMK (Jens Peter) om FMK betaler..? LR kan ellers
trykke brochurer til ca 2000 kr (ca 1500 stk).
Der lægges brochurer i byens butikker, til offentlige arrangementer og
ejendomsmægler opfordres til at bruge dem salgsmaterialet .
Vejliste til brochureomdeling skal ajourføres.
Pkt. 2. 4 stk. ”jern”juletræer bestilles til 2000 kr inkl. Moms/ stk
Opsætning, nedtagning og vedligeholdelse må gerne blive del af
flagallearbejdsgruppe

Pkt. 3 e-mail struktur
generelt: alle bedes vælge gode overskrifter/ emner til nye mailtråde + ”svar
udbedes”, ”til info” eller lignende
Peder laver tilknytning til alle dokumenter via google-drev.
Jacob prøver at målrette mails til personer/ arbejdsgrupper alt efter emne, men
væsentlige informationer fra FMK sendes til alle i LR.
Pkt. 4. Kommende arrangementer
5. juni: Flagalléopsætning: kl 9.00 afgang fra Gunnars lade, nedtagning efter
mødeslut fra højskolen, ! afbud af LR-medlemmer: giv besked til Olav !

Årets Rysling: skilt er bestillt, Jacob holder tale
Bosætningsdag den 31.8, LR mangler info om deltagere, tidsrum og
forventninger/ LRs tiltænkte rolle. Vi tager endelig stilling på kommende møde
den 15.8.
Ryslingedagen 7.9. sponsorgaveindsamling ophører, LR laver infostand om
Flagalléudvalg, grøn tråd og ny Ryslingebrochure og
gerne badges-maskine.
Hestevogn og lignende skal finanseres af Ryslingedagens
eget budget,
LR-kasse betaler kun udgifter der er aftalt på forhånd.
Jacob arrangerer cykelmotionstur.
Egeskovmarkedet LR deltagelse afstemmes efter et orienterende møde i
August
30.11. julefrokost, sæt kryds i kalenderen
Pkt. 5. 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, Fyns
land)
Anders holder øje med FMKs dagsordner fra væsentlige
udvalg og med initiativer fra landdistriktskoordinatoren
Jens-Peter Jacobsen, jepja@fmk.dk, Mobil: 72 53 20 74.
Olav holder øje med off.transport: især Rute 920

Flaglav og julebelysning: der offentliggøres et koncept til Ryslingedagen, evt
opfølgning med hustandsomdelte flyers, info om
mulighed for leje af flag med holder udarbejdes
Branding:

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

Byfornyelse: Stier, fortorve osv, grøn tråd, input til kommuneplan/ lokalplaner
Peder ajourfører diagram over arbejdsgrupper.åbne møder gerne i Fabers
Cafe (men lidt problematisk pga tidlig lukketid), Næste gang i Ryslingehallen,
fokus på hallens nye koncept.
Næste møde:
14.8

