Dagsorden for møde i lokalråd

Torsdag d.10.marts kl.19 på Husmandsstedet
1.

Godkendelse af referat
• Referatet godkendt.

2.

Orientering/opfølgning

•

Juletræer er der noget vi skal tænke på nu.

•

•

Info fynsk dialogmøde om Europas fremtid – Susanne

•

•

Juletræer sat i depot. Der blev foreslået et nyt sted til
opbevaring, idet nuværende sted ikke er optimal.
Frits undersøger muligheden for strøm til
juletræerne.

Susanne fortæller om det næste gang.

Spadestik til ny institution, hvem var med?

•

Frits var med. Der var tale om et godt arrangement.

3.

Orientering fra FMK omkring byfornyelse

•

4.

Mail omkring ovenstående rundsendt til alle
medlemmer af lokalrådet, samt delt på Facebook.

Velkomstarrangement
Hvem deltager
Velkomstarrangement på Skullerodsholm for tilflyttere, som
er flyttet hertil under og lige før corona, og som altså har boet
her et stykke tid:
Tirsdag den 26. april kl. 16.00 – 17.30
• Ulla og Per
Tirsdag den 26. april kl. 19.00 – 20.30
• Malene, Per og Martin.
Velkomstarrangement i Tarup Davinde for nye tilflyttere, som
er flyttet hertil efter oktober 2021.
Lørdag den 23. april kl. 9.30 – 12.00 (børnefamilier)
• Malene og evt. børnefamilier.
Lørdag den 23. april kl. 13:30 – 15:00 (voksne)
• Per.

5.

Velkomstpakker oversigt og pakkes
•

6.

Pakkerne gennemgået og pakket. Listen medsendes
referatet.

Nyt fra Fynsland
•

Der har været årsmøde i Fynsland. Per er blevet
afløst af Bo Pedersen, og Per er blev Kasserer. Der er
et møde i nærmeste fremtid omkring klima.

7.

Årsmøde 2022 onsdag d.30/3 kl. 1745
Oplæg
•

Vi siger ja tak til Trine Hedegaard Jensen, som
fortæller om byudviklingen, mens der spises
aspargessuppe.

Regnskab
•

Regnskabet godkendt og klar til præsentation til
årsmødet. Der står stadig 30.000 kr., på vores konto
til aktivitets tilskud ældre idræt.

•

Susanne er på valg. Modtager genvalg.
Per er på valg. Modtager genvalg.
Suppleanter på valg. Både Gyntha og Elsebeth
Modtager genvalg.

Valg

•
•

Forslag til hvad skal vi have med i beretningen.
•
•
•
•
•
•
•
•

8.

Der har været juletræer op.
Aktivitets tilskud ældre idræt.
Der har ikke været så mange borgerhenvendelser i
dette halve år.
Der har ikke været holdt så mange møder i
lokalrådet.
Der fortælles om de fremtidige planer.
Der fortælles og reflekser ved vejene.
Genmarkering af midterstribe på kirkevej.
Frits ringer til Faaborg Kommune om et møde med
en fra trafikafdelingen.

Gennemgå handleplan 2022 TILTAG
• Punktet bliver gennemgået senere.

9.

Evt.
•

Pral af din by. Malene spørger Katja fra
Tingscentralen.

