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Referat fra Lokalrådsmødet
28. februar 2017 hos formanden

1) Siden sidst
a. Formanden.
i. Vi er trængt på medlemmerne, specielt nu hvor Helle Hjortshøj forlader lokalrådet,
og der skal gerne nye kræfter til. Medlemmerne mangler, men det er ikke kun et
problem i lokalrådet, i de fleste foreninger er det ”Tordenskjolds Soldater” der
sidder i bestyrelserne, og det er svært at lokke nye medlemmer til. Vi prøver om en
opslag på Facebook kan hjælpe, men det skal være den ”rigtige tekst” der skal
lokke folk til. Vi vil arbejde på sagen over forår og sommer.
b. Fynsland
i. Der har været afholdt generalforsamling i Fynsland, og formanden deltog som
repræsentant for Kværndrup Lokalråd. Der er varslet ny struktur i Fynsland, og et
helt nyt sæt vedtægter så dagens lys. (Vedtægterne fremsendes til
rådsmedlemmerne når de foreligger i endelig form!)
ii. Gunnar Landtved fortsætter som formand for Fynsland.
2) Økonomien.
a. Jette Paaske
i. I 2016 har Lokalrådet haft flere udgifter end indtægter, hvilket skyldes en forøget
mødeaktivitet, herunder møder i ”Flygtningegruppen”, samt ”Landet på Midtfyn”
og at vi er indgået i en kollektiv forsikringsordning under Fynsland, som sikre
Lokalrådets frivillige AdHoc medlemmer, hvis de skulle komme til skade, under
udførelsen af frivilligt arbejde for Lokalrådet. Den forøgede udgift til
forsikringspræmien, som lokalrådet har haft, bliver dog udlignet i 2017, via et
ekstra tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune, til Lokalrådet.
3) Landet på Midtfyn.
a. Fremadrettet
i. Der skal udarbejdes en ny struktur for Styregruppen i Landet på Midtfyn. Der er et
ønske fra vores formand Malene, om at udtræde fra Styregruppen i Landet på
Midtfyn, hvilket gør at vi står uden formand i Styregruppen. Frank, A.P. og Gunnar
holder møde den 7. marts 2017 for at finde en ny struktur for ”ledelsen” i Landet
på Midtfyn. Vi afventer, men fastholder vores arrangement i Landet på Midtfyn.
4) Egeskov Marked
a. Vi deltager igen i år på Egeskov Marked. Denne gang er det dog udvidet en hel del. Vi har
booket en dobbelt stand på Egeskov Marked dette og vi lejer et telt på 6*8 meter fra
Hjerneskadeforeningen til 3.000,00 kr. for alle tre dage. Vi skal lige have det på plads med
kommunen, men er der økonomi kan vi købe en tombola med præmier.
5) Kværndrup Hallen
a. Der arbejdes i disse dage ihærdigt med at finde en løsning på de økonomiske problemer. En
opsplitning af Ryslingehallerne ligger lige for. Der afholdes et møde i Kværndrup Hallen den
13. marts i det som har fået navnet ”Kulturgruppen”. På dette møde skal man forsøge at
finde fremtidige udlejningsmåder så man kan forøge udlejningen og dermed også de
haltimer der giver tilskud til driften af Kværndrup Hallen.
6) Plakatsøjlen.
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a. Plakatsøjlen bliver brugt flittigt, dog er der en del opslag der ikke bliver fjernet efter endt
event, eller også optages pladsen af opslag der ligger så langt ude i fremtiden, at det er
uholdbart at optage plads på plakatsøjlen.
7) Generalforsamlingen 2017
a. Vi afholder generalforsamling den 23. marts 2017 klokken 19:00 i Kværndrup Hallen. Efter
generalforsamlingen er Lokalrådet vært med Hotdogs og øl/vand
b. På valg er:
Helle Hjortshøj
(genopstiller ikke)
Jette Paaske
Finn H. Nielsen
Efter generalforsamlingen holder vi et kort møde, hvor vi lige konstituerer os. Evt.
Vi skal i det kommende år arbejde på en fornyelse af vores udviklingsplan, som er fra 2008. Der
ligger en pose penge til lokalrådet hos Fynsland til dette formål – der er tanker om at denne
udviklingsplan skal afløse den ”lokale” udviklingsplan, og f eks. dække Landsbyklyngen ”Landet
på Midtfyn” - Et samarbejde mellem Gislev, Kværndrup og Ryslinge! Ligeledes skal vi se på
Velkomstfolderen, som Anders gerne vil have trykt i A4 format!
Kommunen (Jens Peter) skal rykkes for hvad der sker med den tidligere fremsendte Flyer der
skulle sendes til alle tilflyttere til Kværndrup Sogn?
Et nyt blad ser dagens lys i nær fremtid, ”Vores Egn” som er produceret af Mark & Storm i
Ringe, og som skal husstandsomdeles på hele Ringe egnen. Det er planen, at det er frivillige der
skal omdele dette blad, men vi mangler i den grad frivillige til at omdele bladet.
En idé at betale et par skoleelever for opgaven, blev drøftet men formanden er bange for at
bladene bare havner i en container!

Mødet slut
TAK for god ro og orden!
Formanden

