
Referat
Bestyrelsesmøde 17.05.2022

Inviterede: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Niels Koefoed, Kim Byrialsen, Jan
Elgaard, Jette Sørensen, Mogens Kryger, Kasper Grøftehauge

Afbud fra: Jette Sørensen

1. Siden sidst:
- Kort orientering

- Fastelavns arrangementet var velbesøgt. Der estimeres at 150 mennesker
deltog i kirken og ca. halvdelen var med til tøndeslagning efterfølgende.
Fastelavnsbollerne blev udsolgt til arrangementet.

- Æggejagten var mindre velbesøgt, men deltagerne var glade for
arrangementet og æggejagten afholdes igen næste år. Det lave deltagerantal
kunne skyldes at informationen om arrangementet først kom på dagen. Dette
forsøger vi at ændre på næste år.

- Der var flag oppe til konfirmationerne.
- Orientering fra kasserer (Jan)

- Der er overskud på budgettet.
- Orientering fra Landsbyrådet (Niels)

- Der er i år ikke søgt midler fra landsbyordningen til projekter.
- Lokalrådet planlægger at søge midler til etablering af beplantning af træer

omkring regnvandsbassinet + shelter mod Skovsbo Gods. Friluftsrådet har
også en fond der kunne søges.

- Orientering fra udvalgene

2. Skt. Hans Aften med fællesspisning og bål?
- Sankt Hans afholdes i år torsdag d. 23/6.

Der er fællesspisning og 2 bål. Et børnebål kl. 18 og et “voksen” bål kl. 20:30.
- Kasper undersøger om Rynkeby Børnehus er interesseret i at lave hekse tl

bålet.
- Niels spørger om den nye præst vil holde båltale.
- Jan og Mogens sørger for snobrødspinde, bål og evt. drikkelse til at sælge.
-

3. Infohus ved sportspladsen.
- Der bliver arbejdet på at få etableret et multihus i Rynkeby. I den forbindelse

vil arkitektfirmaet gerne have fremstillet og opstillet et infohus på
sportspladsen. Infohuset skal bruges til information om projektet, men også
kunne bruges fremadrettet til andre informationer.

- Der overvejes at søge landsbyrådet om støtte til etableringen af infohuset.
- Niels tager kontakt til fodboldklubben og forsamlingshuset med hensigt på et

fællesmøde om forslaget om et multihus i Rynkeby.

4. Status vedr. velkomstkurve.



- Der bliver delt masser af velkomst kurve ud til nye tilflyttere. Over 20 nye
kurve er delt ud siden generalforsamlingen.

5. Evt.
- Hjemmesiden

- Hjemmesiden er oppe og kører igen. Hjemmesiden skal gåes igennem for
udgået information. Jan, Kasper og Cecilie for aftalt møde herom.

- Det på hjemmesiden skal også på facebook og omvendt.
- Forslag

- Forslag om en stander med informationer omkring Rynkeby og omegns
lokalråd. Standeren skal kunne tages med til arrangementer. Standeren skal
synliggøre hvad lokalrådet arbejder med og arrangere.

- Kim tager kontakt til Heidi om en evt. pris på stander.

Næste møde: 23.08.2022


