Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 22.05.2018
Afholdt hos Tine kl. 19.00
Mesterrækken 29, 5350 Rynkeby
Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter
Tilstede: Niels Koefoed, Jan Elgaard, Kathrine Schmidt Johnsen, Tine Vølund, Kim Byrialdsen,
Rene Milo
Afbud: Sigrid la Cour Sonne
Referent: Kathrine Schmidt Johnsen
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Siden sidst:
Kort orientering fra formanden (Niels)
Indkommet post: Intet ud over det om Persondatapolitik (kommer senere på dagsorden)
Orientering fra kasserer (Jan)
134 medlemmer
59.000 i bank, 4000 i kassen.
Donation på 400 fra medlemskab.
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Borgermøde på næste tirsdag (29.05.2018) omkring landsbypolitik kl 19 i Multisalen.
Der er ikke mulighed for at ansøge landsbyrådet om penge. De er brugt!
Orientering fra udvalgene:
Natur og Miljø (Jan)
Hjertestarteren er sat op i Urup. Vi snakker forsikring der koster 1750,- for 5 år. Dækker tyveri,
hærværk mm. En underafdeling til Tryg. Der er skiftet pads på den. Næste gang er 2.6.2021.
Flagudvalg:
Der er kommet forslag om at borgere i byen (eller andre) skal have mulighed for at sponsorere en
flagstand til flagaleen. God ide. Skal koste prisen på flagstang + flag + hul + graveret plade. Jan
undersøger.
Vi snakker om hvorvidt vi skal stille flagaleen om til sommerfesten. Tine er hurtig og det vil de
meget gerne.
Trafikudvalg (Niels)
Der skal snart ske noget.
Legepladsudvalg (Kathrine). Fonde (Sigrid)
25000,- fra Persolit i Munkebo
Vi får svar fra LOA d. 7 juni. Der er også sendt ansøgninger til Albani, Nordea og Lions.
Rene foreslår at vi prøver Velux fonden
Kathrine snakker med kommunen om byggetilladelse og vejen.
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Nytilflyttede (Tine)
6 kurve siden sidst. Der skal snart skaffes nyt materiale + kurve. Dette gør Tine.
Fællesspisningsudvalget ( )
Ikke tilstede
Næste fællesspisning til Sankt Hans (23. juni)
Sankt Hans
Bål kl 20:30 – fællesspisning ønsker at de bliver senere end 20 for at de bedre kan nå det hele.
Der bliver ikke børnebål
Båltale: Niels spørger Andreas (præst) om det er noget han har lyst til.
Jan sætter bål op.
Heks: Tine undersøger om Børnehaven vil lave en.
Jan søger for øl/vand evt. vin → snakker dog med Betina (forsamlingshus) først
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Medlemmer og Kontingent
Bliv færdig med ruterne!
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Udviklingsplan
Evt. Niels’ søn som oplægsholder.
Møde d. 19.6 kl 19 hos Rene for at planlægge borgermødet + snakke udviklingsplan.
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Kommunikationsstrategi
Nyhedsbrev skal nærmere hedde noget ala Lokalrådet informerer
Der er lavet udkast til ny hjemmeside. Mangler billeder fra området + indhold. Kathrine arbejder
videre på det.
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Forventninger til forening (alle)
Punktet udskydes.
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Persondataforordning
Jan har lavet udkast.
Kathrine og Jan administrerer det + har koder til alt. De snakker sammen og få lavet en
privatlivspolitik. (Opd. Persondatapolitik er lagt på hjemmesiden 25.05.2018)
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Forslag
Sangaften
På besøg hos de lokale (Bier hos Niels, Urup Dam, traktorer)
Byvandring
Beskæringskursus – Niels laver aftale med Lars Westergaard
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Evt.
Bestyrelsesmøde d. 21.8 rykkes til 22.8 kl 19.
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Antenneforening er nedlagt. Der er ca 70000 der fordels mellem os og forsamlingshuset.
Byfest
Skal vi have en bod? JA
Tine søger for at vi får det.
Vi skal være der lørdag mellem 11 og 14.
Tager en velkomstkurv med der kan stå fremme.

