
Generalforsamling den 28. september 2021 
Rynkeby og Omegns Lokalråd 
 
Referat 
 

1) Valg af dirigent 
Asta Petersen, som konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 
2) Formandens beretning 

Året har været præget af Corona, og vores sædvanlige arrangementer har ikke kunnet afvikles. 
Dog var juletræet tændt. Bord/bænkesæt og bytte-bogskab har været flittigt brugt. Affaldsindsamling er 
gennemført. 22 velkomstkurve er omdelt til tilflyttere.  
 
Pumpehuset er fortsat under restaurering. 
 
Der spilles krolf torsdag formiddag. Fri benyttelse af krolfsættet, som kan afhentes hos Jan, Mesterrækken 17. 

 
Beretningen vedtaget. 

 
3) Regnskabet fremlægges til godkendelse 

Underskud på 20.000 kr., da der ikke er solgt medlemskort pga coronarestriktioner. 2021: 35 medlemmer - 1300 
kr. indtægt i kontingent.  
 
Vi sælger medlemskort og opkræver kontingent igen i marts/april måned 2022. 
 
Det blev foreslået, at Lokalrådet og Forsamlingshuset opkræver kontingent sammen.  
 
Kirkestien, bord/bænke, stisystemet mv blev fremhævet som gode initiativer foranlediget af Lokalrådet.  
 
Regnskabet godkendt. 

 
4) Valg af bestyrelse for 2 år: 

 
På valg var  
-Katrine Schmidt Johnsen (modtog ikke genvalg). 
Kim Byrialsen blev valgt. 
 
-Sigrid Sonne genvalgt. 
-Jette Sørensen genvalgt. 
 
Valg af suppleanter 1 år: Kasper Grøftehauge valgt som suppleant isf Kim Byrialsen. 
Mogens Kryger genvalgt.  
 
Valg af bilagskontrollanter/revisorer 1 år:  
Anne Dorte Koefoed genvalgt. 
Torben Vangsted genvalgt. 
 
Kasper Grøftehauge tilbød at hjælpe med IT/hjemmeside mv. 
 

5) Fastsættelse af kontingent 
Uændret 100 kr pr år blev vedtaget. 
 

6) Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag. 
 

7) Ideer og forslag til lokalrådets arbejde i 2021-2022 
 
7.1) Unge mennesker har ikke noget sted at være i fritiden. De bliver lidt udskammet pt. De opholder sig på 
legepladsen / bålpladsen. Kan vi finde løsninger sammen med de unge? Forslag om at gå i dialog med de unge. 

 



Legepladsen er et rigtig dejligt fælles område – vi skal passe på den. 
 

Det blev besluttet, at Kirsten og Rene Milo går i dialog med de unge. De vender tilbage til Lokalrådet. 
 
Der var forslag om skiltning ved legepladsen, hvor man henstiller til, at man ikke kører ind på legepladsen i bil / 
på knallert. 

 
8) Evt. 

 
8.1)  
Flagfødder – hvad sker der, når der kommer fortov? Kommunen genplacerer flagfødderne. 
 
8.2)  
Vær opmærksom på at ansøge om midler fra puljen til landsby makeover. Alle kan søge, dog skal der være et 
element af frivilligt arbejde i projekterne. Vi bør opfordre folk til at søge midler til små projekter. Ansøgningsfrister 
og kriterier bliver offentliggjort i lokalavisen omkring marts måned.  
 
Landsbyrådet kan også søges af Lokalrådet.  
 
Forslag til projekter/initiativer: 
 

- Ny samlet plan for parkeringspladsen 
 

- Lokale til knallertreparation mv for de unge 
 

- Andehus med ænder i dammen 
 

- Etablering af tennisbane – evt. efterfølgende etablering af tennisklub 
    
8.3) 
Kan vi gøre det mere attraktivt at gå til generalforsamling? Evt. servere mad og drikke. 
 
8.4)  
Husk fællesspisning den 28. oktober. 
 
8.5)  
Forsamlingshuset har generalforsamling den 11. november kl. 19.00. 


