LR-møde den 28.1.20 hos Gunnar
Gunnar Landtved, Peder Borg Borup, Steffen Møller, Karl Top, Olav Scheunemann (referent)

1. siden sidst
- Julelys blev taget ned af to mand, stor lettelse med jerntræerne.
OBS kabelføring ved bageren må ikke hænge lavt.
- Jacob er trådt ud af lokalrådet, Karl Top har accepteret at være formand indtil den
kommende konstituering. Gunnar er trådt ind.
2. Årsmøde 26.2. kl. 18 spisning, kl. 19.30 generalforsamling
Café Fabers bliver lokalet i år, fordi man ikke kan holde et uforstyrret møde i hallens
cafeteria pt.
LR betaler mad og kaffe, Gunnar bestiller mad, lokalet er booket.
Erik Rahn foreslået som dirigent (Gunnar& Karl)
Karl laver indkaldelse og opslag, herunder opfordrer til forslag til årets Rysling.
Musikalsk indslag fra musikskolen eller evt lokal musiker
Udviklingsselskabet undlader at holde møde, pga af neddroslet aktivitet (fjernvarme
projekt er overgået til energiforsyningens regi)
Vedr. regnskabet:
- regnskabet er blevet udarbejdet iht principperne fra LR-mødet af 22.10.19.
- der er oparbejdet et fint rådighedsbeløb, der vil komme i brug i forbindelse med
FMKS landsbyplaninitiativ og til vedligeholdelse af udstyr og anlæg til flagalle.
3. Grøn tråd
- Fra FMKs landistriktsmiddler er der bevilliget 100.000 kr til pumptrækbanen, men
der skal søges flere tilskud. Anders og Jacob Pallesen arbejder videre med dette
projekt. Bestyrelsen er mest indstillet på den flytbare model, der ved succes evt.
senere kan erstattes af en permanent løsning, dimensioneret også til konkurrencer.
Det er vigtig, at få en driftsaftale med en forening før etableringen. Driften skal ikke
påhvile LR.
- Der blev præsenteret et projektforslag til anlægget ved forsamlingshuset/
overløbsbassinet. Forslaget skal nu drøftes med kommunen og derefter detaljeres
yderligere til fremlæggelse ved årsmødet. Der skal være opmærksomhed på drift
også her.
4. Fynslands forsikringsordning for frivillige skal revideres. Ryslinge melder 1500 –
1800 mandetimer/år ind.
5. evt.
Fjernvarme - Målet på tilmelding 65% af Ryslinges energiforbrug er halvvejs opfyldt,
tilmeldingen er åben til 31. marts.

