Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 01.11.2016
hos Ulla kl. 18.30

Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter
Heidi Hass Madsen, Jan Elgaard, Niels Koefoed, Lena Hass, Torben Vangsted, Ulla Hansen
Ikke til stede: Torben Vangsted.
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Siden sidst:
Kort orientering fra formanden (Heidi)
Landsbykonferencen: Jan og Heidi har været til konference. Første halvdel var ikke så spændende,
anden halvdel var lidt mere inspirerende, hvor man talte om noget samarbejde foreningerne
imellem.
Besparelser på skole og rehabilitering: Det der påvirker/vil påvirke mange her i lokalområdet er
besparelserne. Der bliver skåret på både skoler/børnehaver og på rehabilitering for syge og ældre.
Måske kunne vi samarbejde, så der kunne hjælpes til en gang imellem bl.a. i samarbejde med
ældrecafeen.
Heidi forudser en eventuel støtteforening til Nymarksskolen
Orientering fra kasserer (Jan): Der er ikke sket så meget siden GF. Vi har haft en fællesspisning,
som lige løb rundt. Foreningen overtog salg af drikkevarer, så der blev et lille overskud.
Der er fællesspisning igen d. 10/11, første fællesspisning i det nye år er 8/2.
Orientering fra Landsbyrådet(Niels):
Der er møde i Landsbyrådet d. 17/10.
Orientering fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg (Heidi)
Juletræet bliver tændt 27/11. Det er sponsoreret af Rynkeby Blomster. Træet bliver rejst fredag
25/11 kl. 14.30. Vi får hjælp af Michael Frandsen. Der søges i SPAR til gløgg og æblemost. Der
indkøbes småkager som vanligt.
Dato for fællesspisninger og for juletræ (Ulla):
Ønske om, at juletræet fremover tændes lørdagen før første advent. Datoen er planlagt til første
advent i år, men anden dato kan afprøves næste år.
Der ønskes mere planlægning i forhold til datoer for fællesspisning, så alle kan deltage.
Fællesspisningsudvalget står selv for datoerne, og det pointeres, at det ikke er et krav, at alle
bestyrelsesmedlemmer deltager hver gang. Der opfordres til, at vi hjælper hinanden med at afvise
kritik over fravær.
Natur og Miljø (Jan)
Dato for hvornår springvandet sættes. Der overvejes et mindre event, når springvandet sættes, for
at markere foråret.

Rynkeby og omegns lokalråd
Hegnet er oppe foran genbrugscontainerne, men skabet mangler fortsat. Vi køber et infoskab, da
det er for omfattende at lave selv. Niels undersøger pris og får det købt. Vi har penge tilbage fra
ansøgning til byforskønnelse.
Trafikudvalg (Niels): Kloakseparering er udskudt fra efterår 16 til forår 17. Der skal holdes møde i
år med udvalget.
Vi taler om et evt. samarbejde med trafikudvalget på Nymarken.
Legepladsudvalg (Heidi)
Har fået svar efter vores dialogmøde. Dagplejerne sendte godt materiale, der kom ligeledes
beskrivelse fra børnehaven og fra Plejehjemmet. Der er kommet bekræftelse på ansøgning fra
kommunen, og der har været artikler i Fyns Stiftstidende.
Når der kommer svar fra udvalget i forvaltningen, bliver der indkaldt til nyt dialogmøde. Her bliver
KR70 og de andre foreninger også inviteret.
Alt materiale lægges på vores facebookside, så folk kan følge med i arbejdet.
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Kommunikation og samarbejde
Der tales om, hvordan vi skaber bedre samarbejde og kommunikation mellem foreningerne.
Vi er omkring 30 foreningen i og omkring Rynkeby! Der skal overvejes om vi skal indkalde til
fællesmøde, workshop eller lignende.
Alle foreninger lider under, at man ikke kan få nok frivillige til bestyrelses- og foreningsarbejde i det
hele taget. Vi kan måske hjælpe hinanden.
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Udviklingsplan
Flagstænger? Vi søger 20 flagstænger m/flag og nedsætter hermed et flagudvalg. Flag samt
stænger koster 13880
Lys på kirkestien? Jan informerede om hvor dyrt det er. Der arbejdes videre. Måske vi forsøger med
3 lamper i første omgang, for at se om de virker efter hensigten.
Krolf? Vi søger krolf startersæt til 2500
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Evt.
Julefrokost for bestyrelse og udvalg.
Jan fortalte at Birkende holder julefrokost 19/11, hvor vi måske kan deltage? Vi aftaler, at vi holder
julefrokost hvert andet år og bruger derfor lidt flere penge, hvor vi også inviterer de aktive i
udvalgene. Dette for at øge motivationen.
Invitationer kommer ud i denne uge

