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13 deltagere.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev Jakob Bonde Hansen og referent Carl-E – stemmetællere er Lotte og Mikael
Jako bemærkede at årsmødet er varslet akkurat rettidigt inden mødet, men at mødet burde være i
marts – der var ingen protester til dette – dermed erklæredes årsmødet for værende for lovligt.
2. Formandens beretning
Tyge berettede om Landdistrikternes fællesråd hvor Tyge nu er blevet en del af bestyrelsen- Han
anser det som en strategisk god position for Rudme.
Vi er nu med i en landsbyklyngen ”Hånden under Midtfyn” som består af Espe, Heden Vantinge og
Hillerslev og så os; Rudme – Vi er fælles ved at her ingen butikker er og der er små og få
virksomheder – 4 friskoler – 1 kommuneskole og en hal.
Espe lokalsamfund fungerer diffust organiseret – det gamle Krarup og Espe lokalråd er opløst –
Tyge har påtaget at bindeled i disse områder uden lokalråd- Rudme er nu repræsenteret i Espe
posten.
Samarbejdet ”vores egn” med det husstandsomdelte magasin er et nyt magasin der spås stor
fremtid.
Tyge har nu hjulpet Espe med at få dette magasin ud i deres område.
Udviklingen i Rudme – 2-3 år har vi arbejdet med udviklingsplan – Charlotte har hjulpet med første
del og vi vil gerne have hende til at gøre næste skridt – en såkaldt Hackerton – hvor meningen er at
lave en ny vinkling og involvere så mange som muligt. Der er ansøgt om midler til denne proces.
Vi er en forening – forening betyder ”før enighed” – et sted hvor man mødes og diskuterer.
Rudmefestivalen har dannet en ny forening – på nye måder som ikke er set før hvor der afholdes 3
årsmøder – vi ser måske noget nyt og unikt fra den kant.
Der opfordres til dialog om hvad vi vil – hvor længe vil vi blive boende – vil vi være gamle her og
evt. under hvilke forhold.
Formanden udtrykte rådets mangler og styrker – og bemærkede at vi gør hvad vi kan.
Skulpturprojektet finansieredes fra crowd funding – det store og dyre projekt er projektet ved
foderstoffen. - - måske kan man få Cubanerne til at komme igen til efteråret så der kan fortsættes og
bygges færdigt på skolen bla. Der forsøges igen med crowdfunding
Klubhuset er stadigt ikke færdigt – men der vil blive hyret til gennemførelse i det omfang frivillige
kræfter ikke formår at gøre det færdit.
Sportspladsen har været ramme om verdens første Rudmefestival – hvor lokalrådet satte de gamle
toiletter i drift med Heinos hjælp – det hele er nu frostsprunget igen – og Heino må i gang igen.
Digitalt er Rudme gruppen på FB meget brugt hvor rudme.org ikke bruges så tit.
Der opfordres til god og positiv tone på Facebook – der opfordres til debat om indhold på de
officielle medier bland brugere.
Der loves bedre information frem over – rådet har været sjusket med at lægge referater på nettet
I Rudme fik vi mange penge fra borgerbudget – 2 projekter af 6 ansøgere fik penge i Rudme og en
betragtelig del af hele beløbet for hele Ringe egnens område.
Billedskolen arbejder på at lave en bevægelsesbane der skulle involvere hele byen
Formanden fik selskabet til at rejse sig og udråbe hip hip hurra for Rudme.
Kommentarer til beretningen:
Birgir Nordahl:– vi bør koncentrere os om at få tingene til at fungere – at klubhuset endnu ikke er
færdigt burde kunne komme i mål – at samle folk burde kunne lade sig gøre – Birgir mener at det

ville være bedre med at få gjort noget i stedet for så meget snak – Vedr. formidling af den hjælp der
behøves: – hvorfor ligger tingene ikke på Rudme.org ?–
Birgir opfordrer til at få nogen til at tage sig af tingene – hvis vi ikke kan selv – så må man betale
sig af alle de midler der ligger i kassen – sur over at skulpturer tog fokus fra boldbaneprojektet.
Der blev samtalt om årsager og muligheder. Bjarne Brogård tilbød gerne at ville hjælpe med
kommunikationen og Jørgen Thomsen træder til på lørdag og forsøger at få ledige ressourcer fra
skolens arbejdsdag til at gøre huset færdigt.
Bjarne ville gerne vide hvad status med udviklingsplanen er – og den er på vej – er nu i skrevet men
ikke til officiel omdeling endnu, men der vil snart komme noget ud.
Beretningen blev endeligt godkendt.
3. Regnskabet
Trolle fremlagde regnskabet, kommenterede posteringer og konstaterede en jævn beholdning –
Birgir vil til næste regnskabsperiode bistå med traditionel regnskabsopstilling.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen fremsendte forslag.
5. Valg til bestyrelsen
På valg er Arne Vingum, Jesper Damgård
Udtrædelser er Jesper Egeberg og Anton Mortensen
Arne og Jesper Damgård blev genvalgt, ny blev Jørgen Thomsen.
Lotte Nygård og Søren Gustav Mortensen blev suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer
Kevin og Birgir er fortsat revisorer
7. Evt.
Mikael har set vejafmærkning hvor banen indsnævres så hastighed sænkes betydeligt og cykel og
gåområde er godt afmærket – noget lokalrådet må tage med i arbejdet

