Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 30.01.2018
Hos Niels kl. 19.30

Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter
Tilstede: Niels Koefoed, Jan Elgaard, Kathrine Schmidt Johnsen, Sigrid Sonne, Tine Vølund, Kim Byrialdsen,
Rene Milo
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Siden sidst:
Kort orientering fra formanden (Niels)
Velkomst.
Nyhederne tages under udvalgene
Orientering fra kasserer (Jan)
Kassebeholdningen er på 57.000 kr., hvoraf de ca. 11.000 stammer fra Banko og dermed er
øremærket til Fællesrummet.
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Niels orienterer fra møde i går, d. 29.01.18, i Rynkeby konfirmandstue.
Landsbyrådet var søgt om finansiering af en bålhytte til Fællesrummet. De bidrager med halvdelen
af midlerne.
17.03.18 afholdes Landsby fællesskabskonference, hvor emnet er en ny landsby politik. Alle fra
lokalrådets bestyrelse plus suppleanter opfordres til at deltage.
Orientering fra udvalgene:
Natur og Miljø (Jan)
Elkablet til springvand er blevet kørt over i forbindelse med gravearbejdet. Dette dog efter aftale,
og det er blevet lavet og gravet ned igen.
Krolfbane og springvand kommer først op igen, når gravearbejdet er overstået i den ende af byen.
Flagudvalg (NYT)
På generalforsamlingen blev der ytret ønske om, at vi skal have flere flag. Det besluttes, at vi næste
gang flagalléen er oppe finder ud af, hvor mange flere flag, vi ønsker.
Det aftales, at alle i byen ved en privat festlig lejlighed kan få flagalléen op. Honorar fastsættes til
500kr., og det er lokalrådet, som står for opsætning af flagene.
Trafikudvalg (Niels)
René Milo træder ind i udvalget.
Både Hulemosevej og Rynkeby Bygade diskuteres. Målet er at have en plan forRynkeby Bygade ifht.
fartindsnævring, fortorv mv. i forbindelse med, at gravearbejdet færdiggøres, så eventuelle
ændringer kan laves i den forbindelse.
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Legepladsudvalg (Kathrine). Fonde (Sigrid)
Der er indhentet tre tilbud fra henholdsvis Kompan, Elverdal og Maxplay. Udvalget hælder mest til
Maxplay. Forslagene er sat til afstemning i Fællesrum-gruppen på Facebook.
Maxplay har tilbudt en aftale med 100.000kr. i rabat samt et åbningsarrangement af legepladsen,
hvis de må bruge billeder fra åbningsdagen i deres katalog.
Lokal- og Anlægsfonden (LOA) søges, når vi har en målfast tegning, da det er påkrævet. LOA har
løbende ansøgnings- og behandlingsfrist. Forskellige forslag til andre fonde nævnes, men de fleste
af de store fonde kan ikke søges samtidig.
Kathrine og Sigrid mødes, evt. med resten af Fællesrumsudvalget, når det er endeligt fastsat,
hvilket tilbud, vi går med.
Nytilflyttede (Tine)
Det er svært at finde ud, når der er nye tilflyttere.
René Milo påtager sig kontakt til ejendomsmæglere for at få information.
Det aftales, at både nye lejere og ejere modtager velkomstkurv. Hvis man flytter internt i byen,
modtager man ikke kurv, da den også er tænkt som en introduktion til området.
Velkomstkurv: Tine tager kontakt til lokale håndværkere og hører om de vil have noget i kurven.
Nye bidragere til kurven: Menighedsrådet i Rynkeby-Revninge bidrager med et kirkeblad og Galleri
Milo bidrager.
Fællesspisningsudvalget ( )
Fællesspisning på torsdag d. 01.02.18. Mange tilmeldte.
Fastelavn
d. 11/2 kl. 14.
René Milo undersøger pris på fastelavnsboller fra Bageri Clausen i Kerteminde, da Børge er på ferie.
Niels sørger for tønder, grene og pynt, og Jan sørger for slik til tønderne.
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Medlemmer og Kontingent
Opkrævning og fremadrettet plan:
Vi taler om muligheden for at blive tilkoblet PBS direkte ved indmeldelse.
Informationsture i området, hvor vi informerer om, hvad Lokalrådet laver og står for.
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Udviklingsplan
Dette diskuteres i forbindelse med konferencen d. 17.3 og evt. på et særskilt møde forud for
konferencen.
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Næste møde
Mødedatoer for resten af året aftales:
d. 13.03.18 kl. 19 hos Jan
d. 22.05.18 kl. 19 hos Tine
d. 21.08.18 kl. 19 hos Kathrine
d. 23.10.18 kl. 19 hos Sigrid
Generelaforsamling afholdes d. 18.09.18 kl. 19 i forsamlingshuset.
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Forventninger til forening (alle)
Dette punkt når vi ikke, og det udskydes til næste møde.
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Evt.
Kathrine og Tine taler foreslår en mere ensartet kommunikationsstrategi. Kathrine vil gerne se på
hjemmesiden og evt. nyhedsbrev for at give det et mere ensartet udseende. Desuden kunne
Facebook måske bruges mere aktivt.

