
Bestyrelsesmøde – 09.03.2021 – Messenger møde 
Tilstede: Birthe, Thomas, Anne, Hilde, Steen og Rasmus. 

1. Corona – intet at berette 
2. Hjemmeside 
3. Økonomi 

a. Der er ca. samme antal medlemmer 
b. Nye beboere: 

i. Nye beboere på kapelvej planlægger at flytte ind i Maj (Birthe giver blomst) 
ii. Krogen 2 – det lille bindingsværkshus (Anne giver blomst) 

iii. Der flytter nogen nye ind i Marlene og Mariannes hus 
4. Generalforsamling 

a. Den skal holdes inden udgangen af Maj (Oplæg er 30. Maj) – hvis forsamlingsforbuddet 
hæves. 

b. Det foreslås at den holdes udendørs på legepladsen 
c. Anne vil komme med oplæg til indkaldelsen generalforsamling 
d. Indkaldelsen skal gerne indeholde at man oplyser adresse og en mailadresse ved 

indmeldelse. 
e. Vi lægger op til at sende indkaldelsen ud 4 uger før, pga. tidligere beskrevne ændringer i 

vedtægterne (Forsikring Fyns Land). 
f. Der skal også fremgå hvem der er på valg 

i. Sidsel, Rasmus, Anne, Birthe. (Thomas genopstiller ikke). 
ii. Bestyrelsen henstiller til at pga. udskydelsen med et år pga. Corona tæller dette år 

ikke. 
5. Bladet: 

a. Der er blevet forslået bestyrelsen at bladet bliver lagt ud digitalt i stedet for at det udgives. 
Hilde sender mailen til resten af bestyrelsen, og det drøftes på næste møde. 

b. Bladet i år bliver ikke udgivet, og erstattes af den tekst som sættes på generalforsamlingen. 
6. Legepladsdag 

a. Der er givet tilsagn om 10.000 kr. fra Ryslinge Lokalråd 
b. 100.000 kr. søges ved Kompan-fond 
c. Lejepladsudvalget tager kontakt til de nye ejere for at få bekræftet at legepladsen kan 

bestå. 
7. Trafik 

a. Der bliver et bump ved vejboden ”Oasen” 
b. Byporten på lørupvej mod Ryslinge vil der blive sat en byport – dog ikke i dette år. 

i. Kommunen bestemmer hvordan den ser ud – der er en slags. 
c. Alle streger og hajtænder bliver malet op når vejret tillader det. 
d. Generelt er alle foreningens ønsker blevet ønsket og efterkommet om ikke i år, så 

formegentligt næste år. 
8. Næste møde: 

a. 20. april kl. 19:30 – også på Messenger (eller en terrasse i byen hvis forsamlings hæves).  

 

Referent: Rasmus 


