Rynkeby og omegns lokalråd
Bestyrelsesmøde d. 21 /10 kl. 19. Hulemosevej 5, Rynkeby
Inviterede: Bestyrelsen + supleanter ‐ ingen afbud.
Referent: Therese
Dagsorden:
1

Opdatering ”siden sidst” – opfølgning på stiftende generalforsamling
Foreningen har fået et CVR‐nr ( 36157216)– Heidi vil sørge for at få oprettet Nemid +
digitalpostkasse
Jan vil få oprettet en bankkonto i Arbejdernes Landsbank.

2

Gennemgang af møderne i Frivillighuset og ved Fynbus
Heidi, Jan og Erland har deltaget i det første møde i en møderække – som afholdes i Frivilligcentret i
Kerteminde, på møderne vil der blive undervist i forskellige emner i forbindelse med forenings‐ og
bestyrelsesarbejde.
Lokalrådet har fået en henvendelse fra Fynbus om samarbejde – Fynbus vil gerne ”linkes” på
foreningen hjemmeside med oplysning om deres tilbud og service – Umiddelbart takker vi nej , da
der ikke er nogen økonomi bag – Vi kan evt. senere rette henvendelse til Fynbus når vi finder ud af
hvordan annoncering på hjemmesiden skal foregå og hvad det skal koste..
Vi vil dog gerne invitere Fynbus til at holde et informationsmøde om deres service i området – her
tænkes specielt på teletaxaordningen.

3

Plan for deltagelse på Kunstcafé
Vi vil prøve at få en lille stand på kunstcafeen d 25‐26 oktober i forsamlingshuset – hvor vi kan sælge
medlemskaber og oplyse om lokalrådet.
Lørdag står Heidi på standen – Søndag står Therese og evt Niels på standen
Der vil allerede her blive mulighed for at tegne medlemskab.

4

Forvetningsafklaring for Bestyrelsen samt tanker om formål for foreningen
Der blev foreslået og diskuteret end del emner, som foreningen kan tage sig af i forhold til
lokalsamfundet – herunder en foreløbig liste med emner:
• Trampestier
• Petanquebane, Krolfbane, legeplads
• Afskærmning af genbrugsbeholdere i byen
• Gadekær – træfældning og springvand
• Arrangementer: juletræsfest, fastelavnsfest, fællesspisning, foredrag, loppemarkeder m.v.
• Hjertestarter
• Juletræ
Vi aftalte, at der på hjemmesiden skulle være punkt med ”igangværende projekter”
På næste møde vil vi fortsætte snakken om forventningsafklaring.

5

Udvalg – hvem tager sig af hvad?
Arrangementer: Heidi, Erland og Lilla
Natur,miljø og byforskønnelse: Jan
Repræsentation i Landsbyråd: Niels
Medlemskontakt: Heidi
Kontakt til virksomheder og foreninger: Therese
Hjemmeside og PR: Heidi og Lena

Rynkeby og omegns lokalråd

6

Næste møde – Næste møde i udvalgene
Næste bestyrelsesmøde bliver – den 11. dec. kl. 19 – Dalsgårdsvej 41 – Udvalgene aftaler selv
mødedatoer

7

Medlemmer – hvornår skal vi rundt til husstandene med materiale?
Ved næste møde ser vi på udkast til folder til nye medlemmer – som Heidi og Lena vil udarbejde –
samt medlemskort – som Therese vil bestille. Jan skaffer lister med alle veje i ”sognet” – på næste
møde aftales hvornår vi(og de frivillige der har meldt sig) skal rundt til husstandene og informere om
lokalrådet og sælge medlemskaber

8

Evt.
Lokalrådet har fået lov til at låne lokaler på Lilleskolen til arrangementer. Vi vil fra gang til gang
vurdere hvad vores lokalebehov er ‐ således at nogle arrangementer afholdes i Forsamlingshus ,
nogle på Lilleskolen eller måske andre steder i Rynkeby og omegn.
Rynkeby har to æresporte i træ – en der kan køres igennem og en i alm. størrelse – og et antal
flagstænger, som kan lejes/lånes gennem lokalrådet eller forsamlingshuset.
Første arrangement bliver den 30/11 kl. 16 – Hvor Juletræet tændes – (på det grønne område ved
Hulemosevej)

