Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 16.3.2016
hos Ulla, Grøndalsvej 11, kl. 19

Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter
Heidi Hass Madsen, Jan Elgaard, Niels Koefoed, Lena Hass, Torben Vangsted, Ulla Hansen, Leif Poulsen
Afbud:
Torben
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Siden sidst:
Orientering fra formanden (Heidi)
Fællesspisningen gik rigtig godt. Vi var 80 voksne og 7 børn. Stadig fantastisk mad.
Næste arrangement er Sankt Hans. Som lovet forsøges der med to bål, så familierne med de
yngste børn også kan nå at være med.
Forsamlingshuset:
Der har været GF i forsamlingshuset, hvor der blev valgt ny formand.
Vi venter på at blive indkaldt til et møde, så vi evt. kan få en ny aftale med Forsamlingshuset, og
at vi fremover i fællesskab kan lave nogle arrangementer.
Der kan måske også aftales arbejdsdage, så huset kan blive vedligeholdt.
Frivilligcentret:
Der har været GF her også. Heidi deltog. De har haft flyttedag og bor nu oppe på ”Fjorden”. Der
er sat flere penge af til arrangementer for foreningerne.
Der kom nye bestyrelsesmedlemmer.
Frivilligrådet bliver inden længe nedlagt i Kerteminde kommune, fordi indsatsområderne for
Frivilligcentret og frivilligrådet er sammenfaldene.
Velkomstkurv:
Der er mange sponsorer, så Heidi nærmest har ”lager”.
Nytilflyttere både i Skovhuse og Rynkeby. Bygaden 80 er blevet solgt.
Der bliver givet velkomstkurve til tilflyttere, dog ikke hvis man flytter inden for sognet.
Orientering fra kasserer (Jan)
Jan orienterede om regnskabet.
Angående hjertestarteren hos Cane Line. Det vil være en god ide at få dem til at hænge den
udenfor, så den er tilgængelig 24/7. Vi kan evt hjælpe med at spørge andre firmaer rundt
omkring for sponsorpenge.

Orientering fra landsbyrådet (Niels)
Landsbyrådet har fået en aftale med KJ Avis (netavis). Lokalrådene har så mulighed for at skrive
i avisen, man skal bare have en informatør. Heidi skriver i forvejen, så hun meldte sig. Man kan
evt. få et kursus til at kunne skrive i avisen.
Kerteminde kommune har lavet en ny integrationspolitik, og man ønsker at involvere
lokalrådene rundt omkring. Heidi er kontaktperson for kommunen.

Rynkeby og omegns lokalråd
Alle lokalråd opfordres til at støtte op omkring de flygtninge, der flytter herud.
Heidi udtrykte beklagelse over, at kommunen ikke melder ud til lokalrådene, når flygtninge
kommer til lokalområdet.
Landsbyrådet vil gerne have en ansvarlig, for ”velkomstkomiteen” til flygtningene.
Der var tidligere talt om, om Landsbyrådet ikke burde være med i Grønt Råd. Det kan dog ikke
lade sig gøre jf. Rådets paragraffer.
Der kan igen søges midler til projekter, Landsbyrådet har igen 150.000 i puljen til uddeling til
Lokalrådene.
Niels fortsætter med at repræsentere lokalrådet i Landsbyrådet.
Aktivitetsudvalg (Heidi)
Æggejagt 2. påskedag
Heidi og Lena Mikkelsen stak hovederne sammen forleden dag omkring 2. påskedag.
Starter med en Gudstjeneste kl. 10.
Dagen er arrangeret med forskellige aktiviteter. Ulla sørger for slikposer. Heidi har fundet æg
flere steder. Der skal også bruges rigtige æg.
Sankt Hans er næste arrangement. Der blev drøftet om der skal være to bål – et børnebål og et
voksenbål. Der var klager sidste år om at det blev for sent for de små.
Jan påpegede, at der så skal være vagt på, så man måtte gå fra Fællesspisningen for at sidde
vagt.
Der blev enighed om at gøre et forsøg i år med børnebålet.
Vi afventer forventningsmøde med forsamlingshuset før der aftales hvordan salg af drikkevarer
skal foregå.
Legeplads (Heidi)
Udvalget søges midlertidigt lukket. Der er manglende opbakning til projektet og indtil videre
har det kun været Heidis projekt.
Der er enighed om, at der bør være et udvalg, så der kan renoveres i stedet for nyanlægges,
men det kræver interesse fra andre end bestyrelsen.
Der blev talt om, hvem der kunne sidde i udvalget fremover. Heidi melder ud, at hun ikke mere
kan finde tiden til at være i legepladsudvalget.
Heidi vil melde ud at legepladsudvalget nedlægges midlertidigt. Forhåbentlig vil nogle på sigt
melde sig.
Natur og Miljø (Jan)
Hvordan får vi gang i trampestierne?
Der er lavet aftale om at rydde stierne igen, så de kan sættes i brug. Heidi sørger for at kortene
igen kommer på web og helst med billeder.
Trampestien ude ved Tøndeskovrækken – her har vi ikke hørt noget fra ejer.
Kirkedammen:
Vi har fået tilladelse til at lave springvandet fra kommunen. Der bliver sat måler på, så vi kan
hente strøm. NagEL vil blive spurgt, om han vil sponsorere el-arbejdet. Kabler osv. betaler
lokalrådet.
Fremlæggelse af tegninger på springvand, evt. planlægge arbejdsdag. Priser blev diskuteret.
Heidi spurgte ind til, om der stadig kan plantes frugtbuske og –træer.
Jan fortalte, at kommunen vil komme og slå græs. Vi kommer måske selv til at køre grenaffald
væk pga. travlhed og besparelser i kommunen.
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Vi må ikke plante noget, for ellers kan de ikke komme til med deres maskiner.
Men lad os lade området få ro i 1-2 år, lade springvandet ilte vandet og så se, hvad der sker.
Der har været et par klager over Lokalrådets beslutninger vedr. gadekæret. Dette diskuteres.
Der er fortsat fuld opbakning i bestyrelsen til projektet.
Trafikudvalget (Niels)
Intet nyt. Cykelsti til Langeskov er ønskværdigt på sigt. Rynkeby Bygade 20 er godkendt til
nedrivning, hvilket vil give bedre mulighed for fortove etc.
Udviklingsplan (Udvalg)
Det er pålagt fra kommunen at lave en udviklingsplan for landsbyen. Vi trækker den, Niels
undersøger.
PR/WEB (Heidi)
Der diskuteres kort på hjemmesiden samt virksomhedernes links på plakaterne.
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Kommende bestyrelsesmøder/udvalgsmøder
9. maj kl. 19 hos Jan (Afbud Lena)
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Evt.
Der tales om flagstænger til flagalle gennem byen. Priser er tidligere undersøgt og det vil koste
ca. 25.000 for 20 stk. inkl. huller.
Ulla spørger ind til læskur ved busstoppestedet. Heidi har ikke gjort noget ved sagen endnu.

