Referat for møde i lokalråd

Torsdag d.9.december 2021 kl.19 på Husmandstedet

1.

Godkendelse af referat
•

2.

Referat godkendt.

Orientering/opfølgning
•
•
•

Velkomstmødet på Skullerodsholm blev aflyst pga. Corona, Malene har talt med tovholder om at de
vil kigge på at det bliver i vores område næste gang.
Ulla har lavet ny mail, har alle den. Dette blev bekræftet.
Juletræerne er sat op, det er så flot.

•

•

Malene rykker for en general information omkring byfornyelsen, som alle i bestyrelsen synes halter
en del.

•

•

Der er nogle enkelte steder, hvor der skal tilses af en elektriker. Enkelte træer
er blevet ødelagt, som nu er lavet igen. Træerne bliver tilset jævnligt. En ide til
næste år vil være at arbejde i, at få sat stikkontakter op til de sidste juletræer på
Stationsvej, så der er strøm til alle træer. Derved slipper vi for batterier.

Malene har rykket for nyt i forbindelse med byfornyelsen. Malene er blevet
lovet at få alt tilsendt fra kommunen, men har endnu ikke modtaget noget.
Derudover er der rundt i byen flere forkerte/manglende skiltning, hvilket
kommunen er blevet gjort bekendt med.

Ældreidræt arrangement

•
•

Pral af din by

•

3.

Bent Bjerring har lavet et indlæg omkring husmandsstedet, som er blevet sendt
ind.

Bank overlevering
•

4.

Alle fra bestyrelsen skal aflevere deres oplysninger omkring sygesikring og
kørekort/pas. Det kan både afleveres personligt i Ringe, eller man kan sende det på
mail. Dette skal gøres hurtigst muligt.

Hjemmeside – Facebook – Instagram
Julehilsen til byen
•

5.

Der bliver skrevet en hilsen ud til borgerne. Malene skriver ud.

Velkomstpakker oversigt
•
•
•
•
•
•

6.

Malene har taget kassen med velkomstpakkerne ned.
Der er noget som skal redigeres.
Michael fra Spar, Rema og bageren vil gerne give noget til pakkerne.
Gyntha vil gerne være med til at sørge for at velkomst pakkerne spiller.
Der skal samles sammen, så vi kan lave 15 pakker. Ulla vil gerne lægge et gavekort
i.
Der blev ligeledes lavet en liste over indholdet i velkomstpakkerne. Listen sendes
rundt til alle i bestyrelsen.

Nyt fra Fynsland
•

7.

Ældre arrangementet er flyttet, grundet Corona. Pengene bliver stående ved os
indtil arrangementet løber af stablen. Flytningen er godkendt af kommunen.

Per oplyste nyt fra Fynsland, og hvad planerne for fremtiden var. Der er egnsmøde
den 20. januar på et ikke nærmere fastlagt sted. Der bliver afholdt årsmøde i Årslev
9. februar 2021.

Årsmøde 2022

•

8.

Årsmødet i lokalrådet kan ikke afholdes tirsdag den 29. marts 2022 eller torsdag
den 31. marts 2022, hvorfor mødet afholdes den 30. marts 2022. Der vil blive
indkaldt repræsentanter fra Kommunen til at fortælle om udviklingen/status i
byen. Det kunne evt. være Trine. Susanne vil tage kontakt.

Evt.
•
•
•

Malene spørger om der er andet vi skal huske.
Der blev i forbindelse med første punkt foreslået at lave et årshjul i bestyrelsen.
Ordstyrer til møderne.

