Generalforsamling 2020
Grunden til at det er mig, der står her i dag og aflægger formandsberetning er, at vores formand i
efteråret valgte at trække sig fra lokalrådet. Og da jeg var næstformand faldt det så i mit lod at
skulle overtage hans funktioner. Jeg får lidt hjælp undervejs, dels fordi jeg ikke er inde i alle sager,
dels fordi vi har valgt at arbejde på en ny måde i Lokalrådet og uddelegere nogle emner til mindre
grupper eller enkeltpersoner.
Julelys:
Året slutter og begynder altid med julebelysning, og i år er det med nye jern-juletræer både ved
Nazarethkirken og på torvet ved bageren.
Højere træer og ældre julelysopsættere er en problematisk udvikling. Træerne ved kirken er blevet
så høje, at det blev nødvendigt, at vi skulle stå på en stige på Gunnars vogn, og det blev efterhånden
for usikkert.
Derfor fik vi lavet jern-juletræer foran Nazarethkirken, og det har i den grad lettet opsætningen.
Og derfor var vi også meget hurtige til at beslutte at indkøbe træer til pladsen ved bageren.
Finansieringen kommer bl.a. fra et overskud fra Lysavisen, som stoppede sidste år.
Tak til Lars Tjørnlund for at sætte julehjerter op i masterne langs Hestehavevej.
Flagallè
Vi vil gerne have hjælp til at sætte flag op. Men det er svært at finde en model, hvor vi kan få flere
involveret. Vi sætter flag op 4-5 gange om året, og det er ikke et stor arbejde. Vi skal helst være 6
personer. Så tager det kun en times tid. Men det er jo ikke altid, at alle i Lokalrådet har tid, og så
bliver det mere besværligt. Hvis I har nogle forslag til en løsning, så tøv ikke med at sige til.
Det er meget hyggeligt og festligt arbejde, som man bliver i godt humør af!
Affaldsindsamling
Der var god opbakning og der blev samlet mange kg ind. Det kan jo både kalde en succes og en
falliterklæring. Det er træls, det er nødvendigt at samle affald langs vejene, men godt at det bliver
gjort.
Det bliver i år d. 26. april. Lokalrådet står igen for det. Der kommer information ud.
Årets Rysling
Det blev i 1999 Lone og Thune Holm for at have skabt dette sted.
Årets Rysling plejer jo at blive fejret i forb. m. grundlovsdag, men Grundlovsdag blev aflyst pga
folketingsvalg, så fejringen blev flyttet til Skt. Hans.
Forslag til Årets Rysling år 2020 kan afleveres til Lokalrådet senere i aften.
Luciaoptog
Det var anden gang, der blev arrangeret et luciaoptog for hele Midtfyn. Turen gik fra Friskolen og
til højskolen, og der var ca 500 deltagere. Tanken er, at optoget skal arrangeres til en ny landsby i år.
Det er usikkert om det bliver gennemført. Endnu har ingen meldt sig som arrangør
Projekter, som kører i Lokalrådets regi:
Ryslingedagen.
Den blev i år arrangeret af Diana Fjelstad og Erling Clausen. Dvs at Lokalrådet var ikke
medarrangør, men indgik på lige fod med de øvrige foreninger i Ryslinge. Ryslingedagen bruger
dog Lokalrådets CVR-nummer, så Ryslingedagens regnskab er en del af Lokalrådets regnskab.

Lokalrådets indsats på dagen var servering af kaffe og rundstykker. Vi forsøgte også at hyre folk til
et flagopsætningslaug, men det lykkedes ikke rigtig.
Det gælder også for de næste aktiviteter, at de bruger Lokalrådets cvr. nr, og derfor foregår det i
Lokalrådets regi.
Fabriksladen: ”Jørn”
Fællesspisning i Forsamlingshuset: ”Mette Miller”
Flygtninge på Faber
Der er pt. 12 flygtninge på Faber. Og der er lige nu ikke udsigt til, at der kommer ret mange flere i
år. Jeg mener at kunne huske, at FMK har fået en kvote på 3 flygtninge i år, men det er ikke sikkert
de kommer her til Ryslinge.
Det er mest unge mænd, der kommer her og får en midlertidig bolig. De flytter igen fra de
midlertidige boliger på Faber, når de er kommet i permanent beskæftigelse. Så lejer de en alm. bolig
i nærheden af deres arbejdsplads.
Da der var flest, var der omkring 35.
Men tiderne er stadig meget usikre, og flygtningekrisen er ikke overstået. Der er kampe i Syrien og
mange flygtninge i Tyrkiet, så forholdene kan hurtigt medføre, at vi igen skal modtage flygtninge.
Der har været en utrolig stor velvilje til at hjælpe flygtningene her i Ryslinge. Alle flygtninge, der
har ønsket det, har fået en kontaktfamilie. Mange har stået klar med hjælp til at lære dansk, med
hjælp til at finde arbejde og med hjælp til i det hele taget til at kunne begå sig i det meget
komplicerede samfund, som vi har i Danmark – skat, forskudsopgørelse, nemid, rejsekort, E-boks
osv.
Og der har været afholdt mange sociale arrangementer – julefest, havefest osv.
Stor tak til alle der har hjulpet til. Det har været meget godt for flygtningene - og for Ryslinge.
Den grønne tråd
Stierne mellem skolerne
Det blå øje

”Olav”

Pump-track banen ”Anders”
Det gl. rådhus ”Gunnar”
Fjernvarme, Byens Bil ”Gunnar”
Fællesspisning med nye tilflyttere ”Gunnar”
Velkomstfolder
Velkomstambassadører til Ryslinge og til Ringeegnen. De stiller op på Egeskov Marked,
Midtfynsfestivalen, dyrskuet i Odense, Heartland, julemesse på Nordskov
Landsbyanalysen, udviklingsplanen
Flytning af statuen foran rådhuset. Flytningen er betalt af Den Faberske Fond og udført af Finito.
Jeg synes, den står godt der i krydset ved Forsamlingshuset.
Hjertestartere
Det ser ud til, at vi kan få dækket udgifterne til kurser for Hjerteløbere og livredningskurser, så
Lokalrådet vil tage initiativ til at få det arrangeret. Det er godt at vi har fået hjertestartere, men det
er endnu vigtigere, at så mange som muligt er forberedt til at bruge dem, så vi håber, at vi kan
uddannet en god gruppe her i Ryslinge.

