
Referat bestyrelsesmøde 13.10.2022 
 
Til stede:  
Niels Koefoed, Kim Byrialsen, Jan Elgaard, Jette Sørensen, Mogens Kryger, Kasper 
Grøftehauge og John Kristensen. 
 
1. Siden sidst 
 
Kort orientering fra formanden (Niels): 
TV-optagelse i Rynkeby foranlediget af planerne om multihus. 
 
Orientering fra kasserer (Jan): 
Intet nyt. 
 
Orientering fra Landsbyrådet (Niels): 
Niels har deltaget i seminar om ny 4 årig landsbypolitik. Godkendes på sidste Byrådsmøde i år.  
Orientering herom på næste møde. 
 
Orientering fra udvalgene: 
Grønt udvalg (John, Esben og Jette) mødes første gang på torsdag den 20. oktober. 
 
Fællesspisning den 3. november kl 18.00. 
 
2. Evaluering af generalforsamling 2022 
Vi skal være bedre til at annoncere. Drøfter annoncering og evt. event (fx banko) på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
3. Juletræ 
Jan har talt med Rynkeby Blomster om at levere juletræ. Afventer tilbagemelding. 
Niels talt med Christian Kryger om at levere strøm. 
Nymarkskolens pynter træet igen i år. 
 
Vi sætter juletræet op fredag den 25. november kl. 14.00. 
Gløgg og tænding af juletræ den 27. november kl. 15.30.  
 
Kasper sørger for plakat til A-skilte. Vi mødes i konfirmandstuen en time før og varmer gløgg mv. Jan køber ind – Jan 
siger til, hvis han skal have hjælp. 
 
4. Orientering om trafik Hulemosevej 
Der køres for stærk, og reglerne for at færdes på vejen overholdes ikke. Kim har kontaktet Kerteminde Kommune og 
politiet for information om reglerne for kørsel på vejen.  
 
5. Orientering om multihus 
Der har været fælles møde med arkitektfirmaet, forsamlingshuset, boldklubben og lokalrådet. Alle var positive. 
  
Arkitektfirmaet designet info-hus til opstilling, så alle kan følge med i, hvad der sker. Endvidere arrangeres workshops. 
Niels søger Landsbyrådet om penge til infohuset. 
 
TV-optagelse i Rynkeby foranlediget af planerne om multihus. God reklame. 
 
6. Årshjul 
Kommende bestyrelsesmøder: 
 

- Mandag den 30. januar kl. 19.00 hos Jette, Mesterrækken 44. Planlægge fastelavn den 19. februar.  
 

- Onsdag den 10. maj kl. 19.00 hos Jan, Mesterrækken 17.  
 

- Mandag den 14. august kl. 19.00 hos Mogens, Mesterrækken 38. 
 

- Generalforsamling onsdag den 27. september kl. 19.00. 
  



7. Evt. 
Jan: 2 træer ved P-pladsen ved præstegården skal udskiftes. 
Jan: Sørger for at springvand bliver taget op og repareret. 


