
 
Referat 

 
Årets generalforsamling i Rynkeby og Omegns Lokalråd d. 27. september kl. 19.30 i Rynkeby Forsamlingshus. 
 
Dagsorden:  
 

1) Valg af dirigent 
Esben Eriksen blev valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dagsorden blev godkendt. 

 
2) Formanden aflægger beretning 

Aktiviteter er gennemført som planlagt: 
- Tænding af juletræ med julepynt fra en skoleklasse på Nymarkskolen. Gentages i år. 
- Fællesspisning er startet op igen.  
- Renoveringen af Pumpehuset har været i bero, men arbejdet genoptages. Bruges til opbevaring af 

rekvisitter mv tilhørende Lokalrådet. 
- Der spilles fortsat krolf. Lokalrådet bør reklamere mere for muligheden for at spille på banen og låne 

køller mv. 
- Affaldsindsamling med deltagelse af 12 indsamlere. 
- Uddeling af 16 kurve til tilflyttere i år. 
- Fastelavnsfest med fin deltagelse. 
- Æggejagt i præstegården i samarbejde med Meningsrådet. 
- Flagallé i forbindelse med konfirmation. Etablering af fortov gør, at der skal etableres nye huller til 

flagstængerne. 
- Fortov er etableret, og vejen færdiggørelse i 2023. Tak til Trafikudvalget for det store arbejde, som de 

har ydet.  
- Der er arbejdet videre med planerne om etablering af et Multihus.  

 
Formandens beretning godkendt. 

 
3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august 

 
Regnskabet godkendt. 

 
4) Valg af bestyrelse, revisorer og 2 suppleanter 

 
Niels Koefoed på valg – Niels blev genvalgt. 
 
Jan Elgaard på valg – Jan blev genvalgt. 
 
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem – Mogens Kryger blev valgt. 
 
Valg af to suppleanter - Kasper Grøftehauge og John Kristensen blev valgt. 
 
Valg af revisorer - Torben Vangsted og Anne Dorte Koefoed genvalgt.  

 
5) Fastsættelse af kontingent 

 
Der opkræves fortsat 100 kr. pr. husstand pr. år. 

 
6) Der er kommet et forslag fra Esben Eriksen om udarbejdelse af grøn plan for Rynkeby og Omegn, herunder  

(gen-) plantning af træer Rynkeby og Omegn, plantning af forårsløg og åben have arrangement i foråret. 
 
Forslaget blev omdelt. 
 
Det blev besluttet at arbejde videre med Esbens forslag, herunder ansøgning om fondsmidler via bestyrelsen i 
Lokalrådet.   



Der blev nedsat et Grønt Udvalg foreløbigt bestående af Esben Eriksen, John Kristensen og Jette Sørensen. 
Udvalget udarbejder et opslag om udvalgets arbejde til FB, SPAR mv og efterlyser medlemmer til udvalget.  

 
Det blev besluttet, at bestyrelsen for Lokalrådet retter skriftlig henvendelse til Forsyningen for færdiggørelse af 
det grønne areal omkring dammen.   

 
7) Ideer og forslag til hvad lokalrådet skal arbejde med i 2022/23 

 
- Grønne områder – Grønt Udvalg nedsat, jf. punkt 6. 

 

- Multihus – der er planer om etablering af infohus på sportspladsen med tegninger mv. Der søges om 

penge i Landsbyrådet. Der er planer om afholdelse af workshops, hvor byens borgere inddrages i 

planer mv. 

 

8) Eventuelt 

Intet. 

 

 

Den 27. sep. 2022 

Referent: Jette Sørensen 


