Kort referat fra den stiftende generalforsamling d. 23/9-2014

Velkomst ved initiativgruppen Heidi, Jan og Niels
Præsentation af lokalrådene i kommunen og deres funktioner. Ved Sten
Hjorth, formand for lokalrådet i Mesinge og for Kerteminde lokaludvalg.
Under punktet debat, var der hurtigt enighed om at stifte foreningen
Rynkeby Lokalråd og der blev derfor, efter en kort pause, sat i gang med
den stiftende generalforsamling.
Valg af ordstyrer: Heidi Hass Madsen, som også fungerede som
stemmetæller og referent. Der blev registreret 36-39 stemmeberettigede
afhængigt af tidspunktet.
Vedtægter blev læst op og med mindre rettelser blev de godkendt. Alt der
omtaltes Rynkeby sogn blev ændret til Rynkeby og omegn, medlemmer
inddeles nu i tre: husstandsmedlem, foreningsmedlem og
virksomhedsmedlem, og der var enighed om at fremtidige
generalforsamlinger skulle foregå i september måned.
Kontingent blev fastsat til hhv. 100kr, 200kr og 300kr årligt afhængigt af
medlemskabet.
Der stillede 5 op til bestyrelsen som derfor nu består af Heidi Hass Madsen,
Niels Kofoed, Jan Elgaard, Therese Rye Jørgensen og Erland Nielsen.
2 suppleanter stillede op: Lilli og Lena og der blev valgt to revisorer AnneGrethe og Torben.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, fordeling og kontaktoplysninger kan ses på
hjemmesiden.
I løbet af mødet blev der talt om de ting, som bestyrelsen kunne tage fat på.
F.eks.
Forskønnelse af gadekæret, sikker trafik (flere fortove), flere busser, sociale
arrangementer enten i samarbejde med forsamlingshuset eller på skolen.
Heidi vil forhøre sig på skolerne om det er muligt at låne lokaler til
hverdagsarrangementer.
Derudover er der stor interesse for at de gamle kirkestier bliver reetableret
som trampestier. Mange meldte sig som frivillige til de praktiske opgaver i
rådet, hvilket er en kæmpe hjælp til bestyrelsen.
Der var enighed om, at det var vigtig for foreningen at kunne synliggøre sig

og at vi en gang årligt kunne gå fra dør til dør med invitationer til
eksempelvis generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afsluttet med lidt snak og kaffe/kage. Tak for den
store opbakning og interesse.
Der holdes borgermøde i Kerteminde Kommune 20. november, hvor der
følges op på landsbypolitikkerne. Håber at se mange fra lokalområdet.

