
Bestyrelsesmøde – 20.04.2021 – Messenger møde 
Tilstede: Thomas, Anne, Steen og Rasmus. 

1. Indkaldelse til generalforsamling d. 30. maj 2021 
a. Anne har lavet et oplæg til indkaldelsen som er fyldestgørende 
b. Da vi flytter generalforsamlingen til legepladsen, opfordres det til at man medbringer en 

klapstol. 
c. Vedtægtsændringen ved at foreningen indgår i Ryslinge Lokalråds kollektive 

forsikringsordning, bliver også meldt ud på indkaldelsen. 
i. Teksten foreslås af bestyrelsen at være sat ind som punkt 9 i vedtægterne: 

ii. ”Foreningen indgår i Ryslingelokalråds kollektive forsikringsorden der er tegnet 
gennem Fynsland-paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.” 

2. Siden sidst: 
a. Hver mandag kl. 16:30 har Thomas arrangeret at der køres cykeltur fra Mølledamsvej på et 

par timer ca. Der er ca. 5 stykker som deltager. Der køres primært på racercykler. 
b. Anne foreslår at det bringes op på generalforsamlingen om Lørup skulle være forgængere i 

biodiversitet med såning af forskellige blomster i grøfter og hvor det ellers kan lade sig 
gøre. Dette bakker bestyrelsen op omkring. 

3. Økonomi: 
a. Der er ca. 20 husstande tilmeldt på nuværende tidspunkt i foreningen. 
b. For at vedligeholde medlemstallet eller øge det, så bør mobilepay nummeret og 

kontonummeret for indbetaling stå på forsiden af foreningens facebookside. Der er tvivl 
om Lørups hjemmeside er synlig nok. 

c. Der foreslås at Lørups hjemmeside bliver opdateret med et punkt som hedder ”Bliv 
Medlem” som placeres som punkt 2 eller 3. 

4. Nye beboere: 
a. Krogen 2 har fået nye beboere. Anne sørger for blomst og blad. 
b. Mølledamsvej 2 og kapelvej 1 C får blomster og blad når de flytter ind. 

5. Omdeling af indkaldelser til generalforsamlingen sker i perioden 26.04 – 30.04. 
6. Dato for lejepladsdag: forslag 19.06 kl. 09.00 til 12.00, eller hvad der kræves. 
7. Sankthansaften 23.06 kl. 18.00. 

a. Teltene sættes op på lejepladsdagen 
8. Bladet: 

a. Bladet bliver erstattet af digitale indlæg på facebook og hjemmesiden i år. Det udgives 
derfor ikke i papirformat. 

9. Legepladsen 
a. Legepladsudvalget tager kontakt til de nye beboere som ejer legepladsen mht. leje når de 

er flyttet ind (midt i maj f.eks.). 
b. Forsikring af legepladsen 

i. Der skal foreligge en lejekontrakt med at legepladsen er lejet af beboerforeningen, 
så at den bliver foreningens ansvar. 

ii. Thomas laver udkast til lejekontrakt. 
c. Legepladsudvalget har ansøgt MorePlay om tilsagn om 100.000 til 150.000 kr. 

10. Trafikken: 
a. Egsmarken bliver udbedret når vejret tillader det. 
b. Hvide streger og hajtænder bliver malet op. 

11. Eventuelt: 
12. Næste møde: Efter generalforsamlingen. 

Referent: Rasmus 


