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Det er nok ikke så nemt at tale om fremtiden, alle ved den kommer, men ingen har endnu rigtigt formået at
spå 100% om den, så det vil jeg heller ikke!
For lokalrådet er der flere vigtige planer i indeværende år, vi deltager igen i år i Danmarks
Naturfredningsforenings store landsindsamling, hvor det er skidt og skrald og for en gang skyld ikke penge
vi samler ind. Dette projekt er meget snart, ja faktisk er det søndag den 2.april vi samler affald ind. Vanen
tro starter lokalrådet med morgenborg, hvor der vil være kaffe og rundstykker til de morgenfriske, og kl. 10
går vi så rundt i byen og samler affald fra gade og vej.
Et andet projekt vi har er at vi sidste år arbejdede på en velkomstfolder, som endnu ikke er udgivet, dette
skyldes at vi er gået sammen med Landet på Midtfyn om at udvikle en ”fælles” folder for de tre sogne.
Dette projekt ser dog ud til at lade vente på sig, så det er nu vores mål at få vores egen ”Velkommen til
Kværndrup” sat i trykken om omdelt og det gerne inden sommerferien.
Så er der jo Heartland festivalen, hvor vi har planer sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og Landet på
Midtfyn, dette projekt er i støbeskeen og planerne er mange, men et er planer noget andet er realisme og
realitet – vi må se hvad vi kan og må arrangere!
Et nyt blad har set dagens lys, ”Vores Egn” som vi også har del i, da bladet direkte er talerør for de lokalråd
der er ”Rundt om Ringe”! Bladet har set dagens lys og er omdelt af lokalrådet – det er i første omgang
planen at det skal udkomme tre gange i indeværende år, næste gang bliver til Heartland festivalen og så i
oktober. Hvad der så skal ske derefter kan de kommende evaluering af bladets succes kun afgøre!
Som omtalt i formandens beretning, var vi sidste år repræsenteret med en stand på Egeskov Marked, og vi
føler at det var en så stor succes, at vi gerne vil prøve igen. Standen er bestilt og vi er så småt ved at samle
det materiale sammen, som vi gerne skulle have overdraget de forhåbentligt mange besøgende på dette
års marked, som for første gang (nogensinde) skal løbe over en weekend. Det bliver meget spændende at
opleve den store forandring det vil give, at flytte en århundrede tradition fra tredje onsdag i september til
weekend før tredje onsdag i september.
Landet på Midtfyn er nu en forankret del at Kværndrup lokalråd, og sammen med lokalrådene i Gislev og
Ryslinge er det planen at sætte skub i udvikling og bosætning i områderne, samt med kalenderen som
findes på hjemmesiden fortælle hvad der sker i de tre sogne.
Ud over disse meget store overskrifter er lokalrådet på banen med de mange små og desværre ofte
nærmest usynlige projekter, og det vil vi prøve at lave om på, så vi bliver meget mere synlige i vores
lokalområde.
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