Rynkeby og omegns lokalråd
Referat Bestyrelsesmøde d. 10 /2-2015
Deltagere: Heidi Hass Madsen, Jan Elgaard, Niels Koefoed, , Lilla Palmquist, Therese Jørgensen, Erland
Nielsen
Afbud fra: Lena Hass
Ordstyrer: Jan
Referent under mødet: Therese. Skrivning af referat: Heidi
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Underskrift af godkendt referat fra bestyrelsesmøde d.8/1-15
Der har ikke været bemærkninger til referat - referat underskrives
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Siden sidst
• Orientering fra formanden (Heidi)
o Intet nyt
• Orientering fra kasserer (Jan)
o Foreningen v. NemId administrator tilmeldes support (Heidi)
o Der er 142 hustandsmedlemmer (vi er ikke færdige med at sælge endnu) - Aftale om at
vi selv skal aflevere Medlemskort til de som har betalt via bank - ændres - Jan vil gerne
udlevere disse (Jan)
o Der er 4 erhvervsmedlemskaber- der laves et brev med invitation til medlemskab til
virksomheder (Therese)
o Kassebeholdning og indestående på bankkonto er p.t. 14.385 kr.
•

Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
o Næste møde i Landsbyrådet er d 23/2 - Niels orienterede om dagsordenen.
o Niels har via Landsbyrådet kontaktet kommunen ang. de fartnedsættelser der er lavet
(se sidste ref).

•

Nyt fra udvalgene:
o Fastelavnsfest
• Alt er klar til fastelavnsfesten
• Det aftales at der nedskrives en liste med praktiske oplysninger - som
deltagerantal, indkøb, hjælpere m.v. som kan bruges til næste år - dette
er en fast procedure ved alle arrangementer.
o Fællesspisninger
• Der planlægges 4 fællesspisninger årligt - se datoer under pkt. 8. - så vidt
det er muligt vil fællesspisninger blive planlagt i forbindelse med en
aktivitet - fx Sct. Hans, generalforsamling etc.
o

Legepladsudvalg
• Der arbejdes fortsat på etablering af et legepladsudvalg (Heidi)

o

Miljø
•

Der er fra kommunen givet tilladelse til at lokalrådet opsætter et hegn
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ved affaldscontainerne på Rynkeby Bygade - der arbejdes videre med
dette (Jan og Niels)
o

Hjemmeside
•
•

Der skal på hjemmesiden lavet et afsnit/fane hvor der kan laves liste
over virksomheder og foreninger - vi taler om forskellige muligheder
med udgangspunkt i den nuværende opbygning. (Heidi)
Jan forespørger om et hjemmesidelayout - som er mere
"mobiltelefonvenligt" - dette undersøges (Heidi)
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Opfølgning fra mødet med "Forsamlingshuset"
o Der er lavet følgende samarbejdsaftale med forsamlingshusets bestyrelse:
o Lokalrådet står for selve arrangementet og får et evt. overskud heraf - der betales
ingen husleje.
Forsamlingshuset - står for salg af drikkevarer og får overskud heraf.
Der kan ved større fælles arrangementer aftales en overskudsdeling: 1/3 til Forsamlingshuset og 2/3
til Lokalrådet.
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Nabohjælp (Heidi)
• på facebooksiden "5350" har der været en forespørgsel vedr. om Lokalrådet vil arbejde med
Nabohjælp. Heidi har undersøgt hvad der findes om information om emnet og henviser til
hjemmesiden: www.nabohjælp.dk
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Loppemarked (Therese)
• På facebooksiden "5350" har der være nogle der har været interesseret i loppemarked i
Rynkeby. Det er ikke en aktivitet, som falder ind under aktivitetsudvalget arbejde - men vi vil
forsøge lave et loppemarked (udendørs fx ved gadekæret) - Søndag den 31. maj. Therese vil
være "tovholder" og kontakte interesserede medlemmer, som vil være med til at arrangere
dette.(Therese)
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Erhvervs og foreningsmedlemmer:
• Erhvervsmedlemmer på hjemmesiden hvordan? (Jan)
o Det besluttes at erhvervs og foreningsmedlemmer - får tilbudt at få
kontaktoplysninger inkl. link til hjemmeside på www.rynkeby.nu - på siden
"Rynkeby og omegn"
• Hvad tilbyder vi fx mht. annoncering mv.? (Therese)
o Det besluttes at der ikke umiddelbart skal tilbydes annonceplads (udover de omtalte
kontaktoplysninger) - da der ikke er nogen oplagt placering på hjemmesiden til
dette. Der er ikke enighed i bestyrelsen, hvorfor det tages op som punkt på næste
møde (Heidi).

8

Fremtidige arrangementer:
• Fællesspisning d. 26/3 (Fællesspisningsudvalg)
• Byvandring i Maj (Aktivitetesudvalg)
• Loppemarked d. 31/5 (Therese)
• Deltagelse i byfest i juni (Aktivitetsudvalg)
• Fællesspisning og Sct Hansbål: d 23/6 (Fællesspisnings- og aktivitetsudvalg)
• Generalforsamling og Fællesspisning d 17/9 (Fællesspisningsudvalg og
Bestyrelsen)
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•
•

Juletræet tændes 29/11 (aktivitetsudvalg)
Juletræsfest d 27/12 (aktivitetsudvalg)
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Kommende bestyrelsesmøder:
• Onsdag den 11. marts kl. 18.30 Hos Niels Hulemosevej 5
• Mandag den 13. april kl. 18.30
• Torsdag den 28. maj kl. 18.30
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Evt.
•

•
•
•
•

Det foreslås at vi arrangerer ture i området - dette har "Turismens venner" også på
programmet - vi afventer og ser hvad de arrangerer. Vi diskuterer også forskellen i at
arrangere for turister og for lokalbefolkningen.
Therese oplyser at Fodslaw Munkebo gerne vil hjælpe med at "Trampe" vore trampestier.
Der har fra beboer i Rynkeby været forespørgsel ang. skaterbane - det er noget
legepladsudvalget vil tage med i deres arbejde (Heidi)
Der er startet en klub (For ældre og andre interesserede) - "Cafe Rynkeby" - som har haft
stor tilslutning fra starten. Foreløbig samles deltagerne i klubhuset på sportspladsen hver 2.
fredag.
Der er ønske om at der i referatet - efter punkter - med aktiviteter skal skrives hvem der er
ansvarlig for dette - derfor navn/udvalg i parentes efter disse punkter

Heidi Hass Madsen

Niels Koefoed

Lilla Palmquist

Therese Rye Jørgensen
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