Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 15.03.2018
Afholdt hos Jan kl. 19.00
Mesterrækken 17, 5350 Rynkeby
Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter
Tilstede: Niels Koefoed, Jan Elgaard, Kathrine Schmidt Johnsen, Sigrid Sonne, Tine Vølund, Kim Byrialdsen,
Rene Milo
Referent: Sigrid la Cour Sonne
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Siden sidst:
Kort orientering fra formanden (Niels)
Indkommet post: tilbud på udendørsinstrumenter til Fællesrummet
Orientering fra kasserer (Jan)
Pt. 69 medlemmer af lokalrådet
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Konference på lørdag d. 17.03: fire deltager fra bestyrelsen
Orientering fra udvalgene:
Natur og Miljø (Jan)
Jan er blevet suppleant til bestyrelsen i frivilligcenteret
Flagudvalg: skitse over udvidelse af flagalleen
Jan har lavet et forslag til en udvidelse af flagalléen med 10 flag
Flagalléen sættes op til åbning af Galleri Milo på skærtorsdag af flagudvalget
Trafikudvalg (Niels)
Ikke afholdt møde siden sidst
Legepladsudvalg (Kathrine). Fonde (Sigrid)
Kathrine, Jan og Sigrid har haft møde med Finn Udsen fra kommunen, som udarbejder et nyt
tilsagn/samarbejdsaftale inkl. moms. Tilsagnet skulle komme fredag d. 16. eller mandag d. 19.
Kathrine og legepladsgruppen har haft møde med Maxplay, og der kommer en målfast tegning i
næste uge samt de vil hjælpe med at udarbejde byggetilladelse.
Fondsansøgninger er klar, kan sendes ud, når tilsagn og målfast tegning er kommet ind.
René orienterer om, at vi skal være opmærksomme på om kommunen, som har tilsyn med stien til
fællesrummet.
Nytilflyttede (Tine)
Tine orienterer om nytilflyttede, uddelte velkomstkurve og nye sponserer.
God kontakt med ejendomsmægler EDC.
Fællesspisningsudvalget ( )
Ikke tilstede
Næste fællesspisning d. 11. april.

Rynkeby og omegns lokalråd

Påske (æggejagt)
Invitation er ude. Ophænges flere steder.
Kathrine og Sigrid står for lege og det praktiske.
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Medlemmer og Kontingent
Opkrævning / salg af medlemskort:
Pt. 69 medlemmer af lokalrådet.
Der er kommet i alt 9 flere betalinger på den udsendte opfordring på mail og Facebook.
Fremadrettet plan
Ideer: stander til sommerfesten, stander ved Spar eller reklame ved Spar. Lotteri ved indmeldelse –
mulighed for gevinst, info-møde i forbindelse med et foredrag.
Reklame-gåture: vi går rundt til ikke-medlemmer i april med folderen og reklamerer. Jan sender
ruter ud.
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Udviklingsplan
Udviklingsplanen skydes i gang med konferencen på lørdag d. 17.3.
Dato for borgermøde: torsdag d. 30. august kl. 19 i forsamlingshuset.
Jan booker forsamlingshuset. Foredragsholder og aftenen bliver et punkt på næste møde.
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Kommunikationsstrategi
Kathrine har undersøgt i forhold til en overordnet kommunikationsstrategi, så look strømlines.
Hjemmeside: Kathrine har undersøgt at skifte til wordpress. Det vedtages, at vi skifter til
wordpress, hvilket vil koste 12 kr. mere om året.
Nyhedsbrev: Kathrine har undersøgt, hvad det vil koste at bruge Bullsender til at udsende
nyhedsbrev – det er gratis, hvis vi udsender under 2000 nyhedsbreve. Det vedtages, at vi arbejder
videre med at udforme et nyt nyhedsbrev i dette format.
Logo: vi skal have et nyt logo. Beslutningen bliver at udsende en logokonkurrence, hvor vinderen
kåres til borgermødet d. 17.3. Præmien er 3 flasker god rødvin. Kathrine laver et skriv om
konkurrencen. Logokonkurrencen uddeles også ved reklame-gåturene.
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Forventninger til forening (alle)
Punktet udskydes.
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Evt.
Den hjertestarter, som er tilovers, fordi Spar fik en ekstra, skal opsættes i Urup. Elektriker er bestilt.

