Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 22.08.2018
Holdes hos Katrine kl. 19.00
Rynkeby Bygade 64, 5350 Rynkeby
Inviterede: Bestyrelsen og suppleanter
Tilstede: Niels Koefoed, Jan Elgaard, Kathrine Schmidt Johnsen, Sigrid Sonne, Tine Vølund, Kim Byrialdsen,
Rene Milo.
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Siden sidst:
Kort orientering fra formanden (Niels)
Intet nyt
Orientering fra kasserer (Jan)
25.000 kr. er indkommet fra Persolit til Rynkeby Fællesrum.
Jan fremlægger statistik om medlemskab. 152 husstande er medlemmer.
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Niels orienterer om, at der stadig er penge at søge i landsbypuljen.
Forskellige ideer drøftes.
Niels undersøger og ansøger om et bogskab.
Orientering fra udvalgene:
Natur og Miljø (Jan)
Intet nyt
Flagudvalg: Plan for opsætning af nye flagstænger
Der er købt 10 nye fødder til flagstænger.
Vi opsætter flagstængerne løbende som bygaden bliver færdig.
Trafikudvalg (Niels)
Intet nyt
Legepladsudvalg (Kathrine). Fonde (Sigrid)
Kim har fundet to frivillige til fondssøgningen, som søger lokale firmaer.
Kim søger Orana.
Nordea giver svar midt i september.
Pernille har meldt sig til at skabe opmærksomhed omkring opsætningen.
Lions Kerteminde har givet 10.000kr siden sidst.
René orienterer om, at skellet mellem pladsen og hans grund skal opgraves.
Uge 39 er stadig planlagt opstart-tidspunkt for opsætning.
Sponsorer får deres navn på et skilt ved legepladsen.

Rynkeby og omegns lokalråd
Nytilflyttede (Tine)
17 huse til salg – 6 er allerede solgt.
Tine beder om hjælp til udbringning. Kim, Niels og Sigrid melder sig.
Fællesspisningsudvalget ( )
Næste fællesspisning er d. 10. oktober
Generalforsamling
Tirsdag d. 18. september.
Indkaldelse skal udformes. Kathrine melder sig.
Jan, Niels, Kim, René er på valg samt bilagskontrollanterne.

Udviklingsplan
Borgermødet er annonceret på 5350 og via nyhedsbrevet.
Kathrine slår det op igen.
Sigrid laver A3 plakater til Spar, børnehave mv.
Niels har fundet foredragsholder. Torben Larsen fra Kølstrup fortæller om deres arbejde med
udviklingsplanen.
Niels sørger for projektor, Jan for forplejning. Kathrine tager computer med og Sigrid papir og
kuglepenne.
Kommunikationsstrategi
Hjemmeside og nyhedsbrev: ligget stille siden sidst, men Kathrine håber at få mere tid
Logo: Ingen har meldt tilbage på konkurrencen. Kathrine tager fat i Heidi skiltemaler om at få nogle
forslag.
Flytte mødet d. 23.10 2018
Mødet flyttes til d. 24.10.2018
Evt.
Besøg hos de lokale
Niels har aftalt beskæringskursus med Westergaards. Mere info kommer

