Referat for møde i lokalråd

Onsdag d. 13. april kl. 19 i Årslevhallen

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde og årsmøde.
•

2.

Konstituering af bestyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Referatet godkendt.

Malene Berthelsen: Formand.
Per Jensen: Næst formand.
Ulla Thiel: Kasserer.
Frits Rasmussen: Medlem.
Susanne Berner: Medlem.
Gyntha Agger: Suppleant.
Elsebeth Bjerregaard: Suppleant.
Jørgen Damgaard: Medlem af bestyrelsen udpeget af foreningerne.
Martin Bodenhoff: Medlem af bestyrelsen udpeget af foreningerne.

Orientering/opfølgning
-

Lokalplan bolig Hestehavevej
•
•

-

Klimadag/aften Korinth kro
•
•

-

Susanne har fået kvittering for hendes skriv til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Susanne har rundsendt kvittering til de øvrige medlemmer.
Malene vil tage fat i Faaborg-Midtfyn Kommune, så lokalrådet er sikker på at
få de henvendelser der hører til vores område.

Klimadage/aften bliver afholdt den 27. april 2022, kl. 1900-2130.
Tilmelding senest mandag den 25. april 2022.

Velkomstmøder
•

Planen følger efter referatet af den 10. marts 2022.

4.

Henvendelser til årsmødet.
-

Der blev fra salen spurgt ind til crolfbanens videre skæbne. Dette vil blive
undersøgt af lokalrådet.

•

-

Flytning af sandkasse på Husmandsstedet?

•

-

Vi reklamerer for vores prøv selv pulje. Malene gør det.

Invitation til deltagelse i workshop og inspirationsdag på Polymeren i Årslev mandag
d. 23. maj kl. 13 – 17 efterfølgende spisning kl. 17.30 også er der mere indtil kl. 20
•

7.

Punktet vendt, men afventer at Frits kommer igen, idet Frits sidst talte om at
tage fat i FFV.

Prøv selv pulje
•

6.

Det bliver vendt, om sandkassen i det hele taget bliver brugt. Lokalrådet vil
høre Mona fra Husmandsstedet om de evt. vil overtage sandkassen. Den
kunne evt. stå på græsset ved de øvrige legeredskaber. Susanne vil tage
opgaven. Måske lokalrådet kan finde midler til at levere sand til sandkassen
når den er flyttet.

Kloakvand fra det nye byggeri, løber det igennem ved Fyrrevænget så der kan
opstå yderligere gener der?

•

5.

Punktet er vendt, men afventer, idet Frits, der har været forhindret har taget
opgaven.

Der sker egen tilmelding.

Henvendelse fra FMK vedr. hjemmeside henvendt til tilflyttere

•

8.

Gennemgå handleplan 2022 TILTAG
•
•
•
•

9.

•

Der bliver talt om hvem der kan prale af byen, så man er foran denne gang.
Anne Merete Mikkelsen kunne evt. skrive lidt om byen. Susanne spøger Anne
Merete.
Tage Gissel er også et forslag.

Nyt fra Fynsland
•

11.

Der arbejdes med at lave nogle åbne møder. Dette kunne evt. blive et møde
med Trine Hedegaard fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Det kunne blive afholdt
på Husmandsstedet. Malene forsøger at arrangere.
På Facebook har der været en tråd, hvor en person har skrevet til FFV.
Lokalrådet kunne skrive til FFV, at tømningsfrekvensen ikke er
hensigtsmæssigt.
Gadekæret ved Åvej/Bøjden skal oprenses. Per Jensen arbejder på dette.
Skiltning og kort over cykelstier.

Pral af din by (midtfynsposten)
•
•

10.

Susanne har udfærdiget forskellige tekster, som kan bruges. Susanne
fremsender forslag til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Per Jensen fortalte om forskellig nye og spændende projekter i Fynsland.

Evt.
•
•
•
•

Gyntha nævnte livestreaming af foredrag. Foredrag den. 27. september 2022,
4. oktober 2022, 25. oktober 2022, 1. november 2022, 15. november 2022 og
den 22. november 2022.
En ide kunne være at holde et møde med Anna Mette Boring, og hun har nogle
ideer til vores kommende arbejde.
Der blev diskuteret mail disciplin.
Nyt møde: mandag den 13. juni 2022 kl. 1900 på husmandsstedet.

