Referat for møde i lokalråd
Torsdag d.4.november 2021 kl.19.00 på Husmandsstedet

1. Godkendelse af referat
• Referatet godkendt.
2. Orientering/opfølgning
Faaborg-Midtfyn kommune sund og omsorg ansøgning
• Ældre idræt har søgt og fået en bevilling på 30.000 kr., fra Faaborg-Midtfyn
kommune sund og omsorg. Pengene skal bruges på et arrangement, hvor
alle de aktive fra ældre idræt, hver tager en anden person med. Det kan
være en ven, en nabo eller en anden borger som føler sig ensom. Ældre
idræt sørger selv for arrangementet.
3. Velkomstmøder
• Mail udsendt til alle i foreningen.
• Per, Gyntha og evt. Elsebeth deltager i velkomstmøderne i Skullerodsholm
den 24. november 2021. (Hvad siger Susanne?)
4. Pral af din by (Midtfynsposten)
• Malene har spurgt Mona fra Husmandsstedet om hun ville ”prale” lidt af
Husmandsstedet. Mona har sagt ja tak, og vil lave et skriv, som kan komme
i Midtfynsposten. Der er deadline den 11. november 2021.
5. Hjemmeside – Facebook – Instagram
• Michael Elholm har tidligere taget sig af hjemmesiden, og dette vil han
stadig gerne stå for. Malene tager sig af Facebook og Instagram.
• Ulla vil prøve at lave en gratis Gmail, idet hun gerne vil have en
selvstændig mail som kasserer.
6. Ideer til Årsmøde 2022

• Mona fra Husmandsstedet, har skrevet at datoen torsdag den 31. marts
2022, for årsmødet ikke kan blive til noget. Mona har selv foreslået onsdag
den 30. marts 2022. Datoen bliver lagt fast på næste bestyrelsesmøde den
9. december 2021. Der blev fra bestyrelsens side foreslået tirsdag den 29.
marts 2022.
• Bestyrelsen ligger hovedet i blød for at finde evt. muligheder for indlæg til
årsmødet. Der er deadline for dette til næste bestyrelsesmøde den 9.
december 2021.
• Muligt indlæg kunne være status på byudviklingen.
7. Dato for opsætning af juletræer
• Juletræerne vil blive sat op af Frits og Jørgen inden tirsdag i uge 46.
8. Nyt fra Fynsland
• Per var ikke til stede ved bestyrelsesmødet, hvorfor punktet blev udsat.
9. Evt.
• Malene vil gerne have lavet en liste omkring indholdet af velkomstposerne.
Susanne ved hvad der skal være.
• Malene og Susanne har hver en nøgle til Husmandsstedet.
• Der skal ske noget ved parkeringen ved Årslev hallen om morgenen. Der er
store trafikale problemer. Ulla fortæller at der om morgenen opstår flere
farlige situationer, når forældre skal aflevere deres børn. Derudover
benytter man heller ikke den nye bro henover Bøgehøjvej. Frits vil tage
kontakt til Faaborg- Midtfyn kommune i håb om at få løst problemet, evt.
ved opsætning af skilte.
• Malene rykker for en general information omkring byfornyelsen, som alle i
bestyrelsen synes halter en del.
• Info om byudviklingen på www.aarslev.fmk.dk

