
Referat lokalrådsmøde den 13. januar 2020 
 
Til stede: 
Niels Koefoed, Katrine Schmidt Johnsen, Jan Elgaard, Sigrid Sonne, Mogens Kryger og Jette Sørensen (ref.). 
 
Fraværende: 
Kim Byrialsen. 
 

1) Orientering fra formanden:  
o opsætning af el-ladestander - kontaktet Eon for pris – ikke hørt noget pt. 
o sti ved kirken kan tages i brug – orientering herom i nyhedsbrevet – forslag til navn: ”Kirkestien”. 

Forslag om at opsætte en bænk på stien. Jan og Niels laver skilte til stien.  
 

2) Orientering fra kassereren: 
o Pt saldo på 95.000 kr.  
o Pladsen har kostet 23.397 kr. heraf har vi fået 10.000 kr. fra Landsbyrådet. Fået tilladelse til 

opsætning af bord bænk og bogskab, som opsættes hurtigst muligt.  
o Opkrævning kontingent – vi skal have skrevet ud, samt med Nyhedsbrev i uge 4/5. 

 
3) Orientering fra Landsbyrådet v/ Niels. Der er møde den 28. januar. Overveje om vi har projekter at 

søge penge til. Fx port til det lille pumpehus? Udendørs fitness maskiner? Næste deadline for 
ansøgning er 5. marts. 

 
4) A-skilte: Heidi vil printe plakater til A-skiltene i plakatstørrelse om fællesspisning og fastelavn. 

 
5) Fastelavn:  

 
Den 23. kl. 14.00 i kirken til gudstjeneste og efterfølgende slå katten af tønden i forsamlingshuset kl. 
ca. 14.45. Vi mødes kl. 13.30 og forbereder. 
 
Sigrid og Katrine udarbejder indbydelse og sørger for opslag. Inden den 20. sendes indbydelsen til 
Jan, som sørger for at Heidi laver plakat. 
 
Forsamlingshus er bestilt (Jan) 
Fastelavnstønder i træ fra John og en indkøb af en enkelt paptønde (Jan) 
Små Slikposer - (Sigrid) 
Pynt og kroner (Jan)  
2 Præmier til bedste udklædning (Sigrid) 
Fastelavnsboller købes hos Børge – 70 stk. (Jan) 
Service mv (Jan). 
 

6) Æggejagt den 13. april. Starter i kirken kl. 14. Æggeløb ca. kl. 15 i præstegårdshaven – Sigrid laver 
plakat. Jan bestiller 80 boller ved Børge. Sigrid køber chokoladeæg. 
Vi mødes kl. 13.00 og forbereder. 

 
7) Kirkebladet: deadline i dag. Sigrid afleverer notits til Andreas om æggejagt. Katrine skriver noget om 

Kirkestien. Vi skal generelt være opmærksomme på at få emner i bladet. 
 

8) Anne Dorthe har kontaktet sponsorer og fået mange gode ting. 
Jette sørger for kurve til Rynkeby Bygade 82, Haveskovvej 69, Knudsens Vænget 1. 

 
9) Vi skal huske at tage billeder ved begivenheder og sende til Katrine. 

 
10) Kommende mødedatoer 2020: 

 
Lokalrådet Torsdag den 5. marts 19.30 hos Jette 
Lokalrådet Onsdag den 13. maj kl. 19.30 hos Mogens 
Lokalrådet den 12. august 19.30 hos Sigrid 
 
Generalforsamling den 22. september kl. 19.00. 


