
Bestyrelsesmøde 2. sep. 2020 
Tilstede: Birthe, Anne, Hilse, Steen og Rasmus 

Referent: Rasmus 

1. Siden sidst 

a. Corona – der opfølges på generalforsamling på særskilt punkt 

b. Legeplads dag – Det var en god dag med god tilslutning 

c. Sankt Hans aften – En hyggelig aften med god tilslutning 

2. Hjemmeside – intet at berette 

3. Økonomi 

a. Karan, Daniel og Ingid er flyttet ind på smedestrædet – foreningen giver en blomst. 

4. Ny generalforsamling 

a. Den udskydes til maj 2021 og Steen melder ud på facebook 

b. Der er forslag til at foreningen kommer med i lokalrådets fællesforsikring. Der skal dog 

laves en tilføjelse i foreningens vedtægter, hvilket meldes ud mindst 4 uger før 

generalforsamlingen. 

5. Beboerbladet 

a. Der lægges op til at udgivelser som er mere end et år gamle lægges på hjemmesiden. 

6. Høstfest – D. 10. oktober 

7. Æblemostdag – D. 3 oktober kl. 13.00 

8. Legepladsen 

a. Der er givet tilsagn om 10.000 kr. fra Ryslinge Lokalråd 

b. Bestyrelsen (Hilde) vil se om der kan søges flere fonde 

c. Anders (kapelvej 5) og Lars (mølledamsvej 4) samt Rasmus fra bestyrelsen har dannet et 

legepladsudvalg som forsøger at søge flere fonde samt planlægge legepladsens udvikling 

d. Bestyrelsen ønsker at ”synliggøre” legepladsen for de mulige nye købere af mølledamsvej 3 

som er sat til salg og som ejer grunden som legepladsen er placeret på. 

e. Sidsel laver en plakat som beskriver legepladsens forventede nye tiltag samt tager en snak 

med de nuværende ejere. 

f. Hilde sørger for at lejen for legepladsen bliver betalt 

g. Bestyrelsen henstiller i øvrigt til at man kigger sig om efter en alternativ placering af 

legepladsen, når nu ejendommen er sat til salg. 

9. Trafikken i Lørup – intet at berette 

10. Eventuelt 

a. Der er kommet et forslag fra Anders (kapelvej 5) til at det undersøges med en støjvold ud 

mod motorvejen fra Jord.dk. Dette bakkes op af bestyrelsen såfremt det ikke giver gener 

for andre. 

Næste møde: 25. nov. Kl. 19:30 ved Steen. 


