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9. styregruppemøde tirsdag d. 7 juni kl. 19-21 Lørupvej 7 Ryslinge

Deltagere:
Referent:
Afbud:

Jens Peter, Malene, Anders, Lise, AP, Lars, Gunnar, Dan, Frank, Mette, Jette
Lise
Bjarne

1. 19.00-19.30
Gennemgang af referat
fra sidst v. Malene
-

Dialog om,
hvordan vi
fremadrettet
sikrer, at referater
bliver tilgængelige
og forståelige for
udenforstående

Det er væsentligt, at referaterne fremadrettet er tilgængelige og
forståelige. Formanden lægger op til og det bliver besluttet:
At det fremadrettet er beslutningsreferater
At det er tydeligt, hvem der tager ansvar for beslutningerne (har
påtaget sig en opgave)
At referater fremadrettet læses op sidst på møderne
At referater sendes ud senest en uge efter møderne

2. 19.30-19.45
Status på
arbejdsgrupper
-

-

Infrastruktur og
fysisk udtryk (lige
pt. arbejde med
cykelsti)
Erhverv
Fællesskab
Natur, kultur og
idrætsliv

Infrastruktur:
Frank, Steen og Gunner er tovholdere på arbejdet for cykelsti.
Der afholdes møde hos Gunnar d. 8.6 kl. 19. Her udarbejdes et
fælles skriv med gode argumenter for cykelstien.
Styregruppen bag Landet på Midtfyn og de tre lokalråd, står som
afsendere.
Der er en opgave at mobilisere så mange som muligt til mødet i
teknisk forvaltning d. 14 kl.
Stigruppen: Jens Peter Jakobsen tager kontakt til Steffen Høgild,
(Ryslinge), Steen Andersen (Ryslinge) og Anders Thorup
(Kværndrup)
Erhverv: Bjarne arbejder videre med erhverv
Fællesskab: Udsættes til efter sommerferien
Natur, kultur og idrætsliv: Udsættes til efter sommerferien
Velkomstfolder: Arbejdes der fortsat med

3. 19.45-20.15

Ryslingehallerne

-

Hvilke initiativer er
der taget i de
enkelte byer

-

Hvordan forholder
styregruppen sig til

Ryslinge: havde d. 28. indkaldt til møde med fokus på
foreningernes og hallernes fremtid. Der var ingen tilmeldte, og
derfor blev det aflyst. Alligevel samledes håndbold, fodbold,
badminton og gymnastik og Jesper Broholdt (bestyrelsesmedlem
fra Ryslinge). De bakker op om arbejdsgruppens anbefaling om at
samle de små haller i kommunen og lægge pres på FMK.
Gruppen er enige om, at man gerne vil have en overordnet
bestyrelse for de tre haller, som nu - men med et
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repræsentantskab eller aktivitetsudvalg i de enkelte haller – så de
penge man tjener ved aktiviteter bliver i de enkelte haller
Gislev: Der er ikke taget nogle initiativer i Gislev
Kværndrup: Idrætsforeningen har taget initiativ til at etablere et
borgermøde om hallernes fremtid.
FMK (Jens Peter) har drøftet det med Theis som er
fritidskonsulent, og de savner, at styregruppen undersøger
konsekvenserne af modellerne til bunds - særligt i forhold til det
økonomiske perspektiv.
Alle foreninger skulle komme med forslag til øget aktivitet inden
d. 1 juni – det blev udskudt til d. 15. juni.
Drøftelse omkring styregruppens rolle fremover:
Sigtet er at bevare hallerne, men hvordan? For styregruppen er
sigtet, at vi bevarer hallerne i fællesskab – at vi ikke ender med
at konkurrere med hinanden.
Beslutning:
1 Opfordre og støtte Ryslingehallernes bestyrelse i at tage en
snak med kommunen (formanden for kultur og fritidsudvalget)
om at slække på gælden. Gunnar taler med Klaus
(til orientering: der er aftalt et møde mellem Klaus og formanden
for kultur og fritidsudvalgt d. 20 juni.)
2 Hvis bestyrelsen takker ja til støtte vil styregruppen opfordre til
at der etableres et møde med tre parter
Ryslingehallernes bestyrelse
Styregruppen bag Landet på Midtfyn
Simon og arbejdsgruppen omkring hallerne (Lise kontakter dem)
Formålet er at finde en løsning og være samlede om en løsning
(APs bilag kan være et udgangspunkt for en drøftelse)
Møde d. 28. eller 30. juni
Gunnar tager fat i parter
3 Udmelding til alle borgerne
Det kan være via borgermøder eller via medierne.

4. 20.15-20.30

Kommunikation v. Frank

Kommunikation
Orientering om, at der er udpeget en vinder i fotokonkurrencen.
Kommunikationsgruppen lægger op til, at der laves postkort eller
køleskabsmagneter f.eks. med billeder fra fotokonkurrencen +
brev om Landet på Midtfyn med visioner mm. Beslutning:
Kommunikationsgruppen arbejder videre med det.
Der er behov for, at alle styregruppemedlemmer bliver
præsenteret på hjemmesiden. Frank laver en skabelon og sender
den rundt, alle udfylder (f.eks. med navn, by, arbejde og hvorfor
er du med i Landet på Midtfyn?).
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Der er behov for åbenhed omkring styregruppens arbejde. Det
besluttes, at referater fra alle møder skal på hjemmesiden.
5. 20.30-20.50

Fremtiden for Landet på
Midtfyn
-

-

-

Kalender efteråret
2016
Styregruppens
organiseringsform,
struktur og
medlemmer
fremadrettet
Styregruppens
forankring
fremadrettet
kompetenceafgræns
ning mellem
lokalråd, Landet på
Midtfyn, Fynsland
mm.
Samarbejde med
andre aktører

Kalender for møder i efteråret:
d. 10. august kl. 16.30-19 styregruppemøde hos Malene.
Derefter fællesspisning for styregruppen
(Aaskovvej nr. 2, Ryslinge)
d. 12. september kl. 19-21 styregruppemøde hos Anders,
(Trunderupdongsvej 24, Kværndrup)
d. 10. oktober kl. 19-21 Styregruppemøde hos Dan,
(Søndervangen 22, Gislev)
d. 9. november kl. 19-21 styregruppemøde Frank
(Lærkevej 29, Kværndrup)
d. 7. december kl. 19-21 styregruppemøde hos AP
(Søndervangen 24, Gislev)

6. 20.50-

Evt.

Gunnar: FMK har i et brev til lokalrådene lagt ud, at man kan
tage over i forhold til pasning af de grønne områder. Kunne
styregruppen byde ind og organisere det – hvordan? Beslutning
om at der pt. ikke er kræfter til det arbejde.
Drøftelse omkring involvering, hvordan sikrer styregruppen, at
der er flere borgere, der ser muligheder i at arbejde sammen på
tværs og involvere sig i projektet. Der skal fokus på
kommunikation og små succeser. Ingen beslutning.
Husstande i klyngen: Kommunikationsgruppen har brug for at
vide hvor mange husstande der er i området. Beslutning: Jens
Peter undersøger det.

