Rynkeby og omegns lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde den 11. August 2015
holdt hos Niels kl. 18.30

Deltagere: Bestyrelsen
Heidi Hass Madsen, Jan Elgaard, Niels Koefoed, Lilla Palmquist, Lena Hass
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Underskrift af godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet blev underskrevet
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Siden sidst:
Orientering fra formanden (Heidi)
Heidi er blevet kontaktet af Jesper Mayerhofer, skoleleder ved Nymarken Skole og Børnehus, med
en invitation til planlægning af Nymarkens markedsdag, lørdag 12/9. Mødet afholdes 11/8 2015.
Heidi agtede at tage med til planlægningsmødet.
Det er aftalt at arrangere et lokalt info-møde for at gøre opmærksom på vores forening, så nye
kunne komme til. Dette infomøde løber af stabelen 19/8 2015 kl. 19.00 hos Niels.
Orientering fra kasserer (Jan)
Jan redegjorde for regnskabet lige pt.
Seneste Fællesspisning og Skt. Hans-arrangementet gik godt, og vi kom ud med et lille overskud.
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Heidi mente, at vores lokalråd bør være repræsenteret i Grønt Råd i Kerteminde. Niels tager det med
i Landsbyrådet til næste møde.

Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg (Heidi)
Det ligger fast, at der bliver arrangeret juletræsfest 28/12-2015.
Der placeres juletræ samme sted i byen 1. søndag i advent. Jan undersøger mulighederne med
juletræ fra samme sponsor som sidst … evt. en meter højere end sidst.
Niels laver en stjerne af træ med mulighed for at sætte lys på.
Der blev drøftet fastelavnsfest.
Fællesspisningsudvalg (Lilla)
Udvalget holdt møde 10/8, det meste er på plads til næste Fællesspisning i forbindelse med
Generalforsamlingen 17/9.
Kaffe/kage og øl/vand under Generalforsamlingen bliver på separat budget.
Fællesspisningen er kl. 18.00. GF starter kl. 19.30.
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Fremtidige Fællesspisninger i 2016: 6/1, 8/3, 23/6 og 27/9.
Byvandring (Lilla)
27/9 kl. 10.30 er gentages succes’en Byvandring anført af Mogens Voss. Der serveres kaffe/kage
efter turen.
Legeplads (Heidi)
Heidi har haft møde med FSR Beton omkring skaterbane. De har erfaring fra skaterbane i Munkebo.
Kølstrup er også i gang med legeplads.
Natur og Miljø (Jan)
Trampestierne er groet til. Det tilstræbes, at de bliver ryddet.
Niels har fået priser på lågerne til marken.
Rækværket sættes op omkring containerne. Niels har indhentet priser på træ samlet til det hele.
Alle tilbud skal sendes til Heidi, så hun kan gå i gang med at søge midler.
Hjertestarter (Niels)
Der er kommet en henvendelse fra beredskabschef fra AOF omkring hjertestarter- og
førstehjælpskursus.
AOF og Trygfonden er gået i samarbejde omkring at uddele 4 hjertestartere i Kerteminde kommune.
Punktet bliver taget op i Landsbyrådet, da tilbuddet kræver tre områder mere, der gerne vil have
hjertestarter.
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Velkomstkurv:
Heidi har kontaktet potentielle sponsorer vedrørende velkomstkurvene, men pga ferie kunne der
ikke rigtigt indgåes nogle aftaler. Tråden bliver samlet op efter GF, når det er afgjort om
virksomheder fortsat skal være medlemmer af foreningen for at nyde godt af tilbud etc..
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Generalforsamling:
Forslag til Generalforsamlingen blev drøftet og redigeret.
Der indrykkes annonce omkring indkaldelse til Generalforsamling i Lokalaviser.
Dagsorden og forslag til Vedtægtsændringer offentliggøres på web-siden, på 5350 og via mail-liste.
Dagsorden blev godkendt.
Der bliver produceret medlemskort til 2016, som kan sælges på GF.
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Kommende bestyrelsesmøder:
24. september 2015 kl. 18.30.
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Evt.

Rynkeby og omegns lokalråd

