Rynkeby og omegns lokalråd

Referat bestyrelsesmøde 25.10.2018
Afholdt hos Sigrid kl. 19.00
Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby
Tilstede: Bestyrelsen og suppleanter
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)
Niels orienterer om et tilbud på musikinstrumenter til fællesrummet. Der henvises til
plejehjemmet.
Orientering fra kasserer (Jan)
Jan orienterer om det foreløbige regnskab for fællesrummet.
Orientering fra Landsbyrådet(Niels)
Der har ikke været møde siden sidst.
Niels ansøger om midler til et bytte-bog-skab til næste møde.
Orientering fra udvalgene:
Natur og Miljø (Jan)
Intet nyt
Trafikudvalg (Niels)
Der er nedsat et udvalg under udviklingsplanen, men vedbliver også med at have det som punkt
her på møderne.
Legeplads: færdiggørelse og indvielse
Arbejdsdag:
Fredag, lørdag søndag d. 26.-28. oktober: færdiggørelse af bålhytte, skur til dagplejere,
malearbejde og grillen i bålhytten. Det er sendt ud på Facebook.
Maxplay har leveret en rist, som er mindre end på billederne. Der pågår kommunikation om at få
en større.
Heidi Nørup laver sponsorskilt og har tilbudt at gøre det gratis.
Jan har møde med Maxplay og byggesagkyndig kl. 10 mandag d. 29. oktober.
Vi planlægger indvielse lørdag d. 10 november kl. 14 – Sigrid skriver til Maxplay og hører ifht.
forplejningen. Niels foreslår, at vi låner en ordentlig pavilion, hvis vejret nu ikke er med os.
Sigrid laver invitationer, når datoen er slået fast. Der skal både annonceres på facebook og i
insitutionerne, Spar og skolerne.
Jan har forespurgt kommunen om et skilt fra vejen ned til legepladsen.
Nytilflyttede (Tine)
7 kurve skal uddeles til nyindflyttede.
10 huse til salg.
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Fællesspisningsudvalget ( )
Der er kommet datoer for 2019, som Jan har lagt i lokalrådets kalender.
Udvalget søger nye kræfter
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Opsætning af juletræ
Jan har talt med byggefirmaerne om, at der bliver ryddet, så træet kan komme op, hvor det plejer.
Fredag d. 30. december kommer juletræet, og det sættes op.
Søndag d. 2. december k. 15.30 er der lystænding.
René undersøger om, vi kan få nogle kraftigere lys.
Jan undersøger, hvor vi kan få et træ.
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Udviklingsplan
Styregruppen havde møde i tirsdag d. 16.10: opsamling ovenpå borgermødet.
Det aftales, at styregruppen kommer til næste fællesmiddag samt Fællesrummets åbning og
annoncere for at få flere navne på arbejdsgrupperne.
Niels orienterer om, at vi evt. kan søge landsbyrådet samt andre fonde til arbejdet.
Tine orienterer om arbejdsgrupper og medlemmer i de forskellige grupper.
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Kommunikationsstrategi
Hjemmeside: Kathrine informerer om, at hjemmesiden er oppe og kører.
Nyhedsbrev: Kathrine arbejder på at få nyhedsbrevet op at køre.
Logo: Heidi Nørup er på sagen.
5 Plan for de næste møder.
Niels kalder ind til det første møde i det nye år, når han kender datoen for næste
landsbyrådsmøde. Vi regner med fire møder pr. år.
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Evt.
Jan hører på prisen af en ekstra gynge samt rutschebane hos Maxplay.
Antenneskabe er i gang med at blive nedrevet. Vi må hjælpe til, når fællesrummet er færdigopsat.

