Referat lokalrådsmøde d. 26.06.18 kl. 18
Tilstede: Jan Elgaard, Niels Koefoed, René Milo, Kathrine Johnson, Sigrid Sonne og Kim Byrildsen
Afbud: Tine Vølund
Referant: Sigrid Sonne
1. udarbejdelses af dagsorden til fællesmødet d. 30. august kl. 19 vedr. udarbejdelse sf udviklingsplaner
for Rynkeby
Dagsorden
1. Niels byder velkommen: kort om udviklingsplan og vores kontekst
2. Foredragsholder: inspiration
3. Kort fælles brainstorming og præsentation af arbejdsgrupperne
4. Nedsættelse af 8 arbejdsgrupper:
4 arbejdsgrupper: beskrivelse af landsbyen/området
a. beskrivelse af bygninger i landsbyen og give en vurdering af bygningernes tilstand og værdi for byen
b. beskrive vej- og stiforhold samt naturen omkring landsbyen
c. beskrive landsbyens identitet og særpræg (sociale, kulturhistoriske og kulturelle værdier)
d. beskrive alle nuværende virksomheder i landsbyen/området
4. arbejdsgrupper: forslag til udviklingsmuligheder:
e. beskrive landsbyens aktuelle udfordringer og fremtidige muligheder
f. komme med forslag til, hvordan man kan fastholde og tiltrække borgere
g. komme med forslag til grønne miljøer
h. komme med forslag til mulige byggegrunde
Arbejdsopgaver til dagen:
• Sørge for at finde en foredragsholder: Niels
• Projektor: Niels
• Papir og kuglepenne: Sigrid
• Computer: Kathrine
• Forplejning: Jan
Kontakt/annoncering:
• Kontakte foreninger med invitation til mødet:
KR70/team Nymarken: Niels
Kirken: Sigrid
Lokalhistorisk: Jan
Forsamlingshuset: Jan
• Kontakte virksomheder med invitation til mødet:
Kontakte virksombeder og skrive invitation: René
• Generel annoncering af arrangementet:
Nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside: Kathrine
• Kontakte Kølstrup ang. processen med at udarbejde deres udviklingsplan: Kim

2. Legepladsens økonomi
Sigrid og Kathrine fremlægger den foreløbige status for legepladsens økonomi.
Planen er, at vi prøver at skaffe pengene, så vi kan gå i gang 1. okt.
Sigrid deler planen i Facebook-gruppen.
3. evt.
Kathrine om hjemmesiden.
Vi diskuterer, hvordan vi får aktiveret medlemmer, som ønsker det.
Jan orienterer om velkomstkurve og flagalléen.
Udhængsskabe diskuteres: skal det flyttes? Og skal vi have et op i henholdsvis Skovhuse og Urup.
Fællesspisninger diskuteres. Kan lokalrådet blive mere synligt?

