Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 17.8.2016
holdt hos Jan kl. 18.30

Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter samt præst Andreas La Cour
Heidi Hass Madsen, Jan Elgaard, Niels Koefoed, Lena Hass, Torben Vangsted, Ulla Hansen
Afbud: Leif Poulsen, Fravær uden afbud: Torben
Referent Heidi
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Siden sidst:
Orientering fra formanden (Heidi)
Markedsdagen, Nymarksskolen. 2. år i træk, vi ikke kan deltage. Hvad kan vi gøre? Er det et
fokuspunkt? Der er i bestyrelsen ikke opbakning til at vi gør noget særligt ud af dagen. Vi tager
med, hvis vi kan næste år.
Nye tilflyttere - 2 nye tilflyttere. Der er behov for en back-up til kurvene, så ikke kun Heidi har
ansvaret. Ulla melder sig som ekstra.
Der efterspørges procedure for velkomst af flygtninge. Heidi vil udfærdige denne.
Skaterbane droppet efter KR70 har afvist tegning og plan. Kommune orienteret.
Orientering fra kasserer (Jan)
De private dagplejere – slettes hvis der mangler indbetaling
NetId… Heidi tager kontakt
Rynkeby Antenneforening har spurgt om Lokalrådet vil overtage Antenneforeningens cvr
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Intet møde endnu
Orientering fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg (Heidi)
Ulla har ideer til næste års Sankt Hans
Ingen aktiviteter i vente. Nogle forslag?
Næste er juletræ 1. søndag i advent.
Natur og Miljø (Jan)
Gadekæret er i fuld gang, det ser super godt ud, Jan har gjort et stort stykke arbejde. Der er penge
til overs efter tilskudet. Bestyrelsen ønsker at søge om at bruge pengene som tilskud til flagallé.
Dette tages op til GF.
Rækværk og infoskab er lavet og malet. Mangler at blive sat op.

Rynkeby og omegns lokalråd
Trafikudvalget (Niels)
Møde indkaldes
Anlæggelse af fortov er afvist indtil videre.
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Kommunikation, planer for Lokalrådet
Lokalrådet er nedsat først og fremmest fordi alle landsbyer i kommunen skal have et råd, der
skaber aktiviteter, skaber sammenhold og fællesskab og som kan hjælpe med at lave en lokalplan.
Lokalrådet består af nogle udvalg, der tager ansvaret for hver deres område.
I løbet af næste år skal der planlægges borgermøder, da der skal laves en udviklingsplan jvf
kommunens nye landsbypolitik.
Vi holder os til de planlagte arrangementer inkl. fastelavn, påske, Sankt Hans.
Udviklingsplaner/Steen (Niels).

3

Generalforsamling
Dato for generalforsamling d. 21. september. Vi laver et kagebord og er vært ved øl og vand samt
kaffe/te
19.30 i forsamlingshuset, er bestilt.
Projektor og Lærred, Steen kommer og taler
Der er ingen forslag til vedtægtsændringer
Heidi, Niels og Jan er på valg og modtager alle genvalg.
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Kommende bestyrelsesmøder/udvalgsmøder
Vi konstituerer os efter GF og vælger derefter en mødedato. Inden næste bestyrelsesmøde er der
møde i trafikudvalget og aktivitetsudvalget. Niels har ansvaret for trafikudvalget, Heidi for
aktivitetsudvalget
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Evt
Der er stadig gang i tankerne om busskur ved Spar
Menighedsrådsvalg i september-november. Heidi deltager i første møde
Andreas informerer om menighedsrådet og takker for et indtil videre rigtig fint samarbejde.

