Dato: 7/5 2018

Lokalrådets årsmøde 2018

Tid: 19:30 – 22:30
Sted: Rudme Friskole

Møde indkaldt af:

Lokalrådet
Referent:

Ordstyrer:

Deltagere:

Carl-E Leonhard

Peder Madsen

22 personder fra Rudme området

Referat
Punkt på
dagsorden

1 Valg af dirigent og referent

Konklusioner:

Peder Madsen blev valgt som ordstyrer og Carl-E som referent

Punkt på
dagsorden

2 Beretning

Information:

Præsentator

Tyge Mortensen

Der er afholdt 5 lokalrådsmøder siden sidste årsmøde hvor møder i køkkenet på friskolen er
erstattet af møder mest hos Lotte.
Tyge berettede om lokalrådets 12 år gamle historie der startede med en opfordring fra
kommunen til at slå områdets beboerforeninger og laug sammen til en fælles lokalråd.
Af bedrifter lokalrådet har stået for er fartdæmpning og vejstriber.
Desuden har er grusgraven blevet et område under lokalrådets varetægt som et lejemål og
sportspladsen som en drift lokalrådet står for sammen med HSGI.
Klubhusets istandsættelse med nyt tag monteret og fliselægning i gang har lokalrådet så vidt
stået for men er stadigt en ufærdig proces for hvad angår det indvendige.
Der er etableret velkomstambassadører hvor primært Lotte og Arne står for at finde og byde
ny-tilflyttere velkomne
Et nyt tiltag vil være ”tilflyttergryde” hvor nye tilflyttere bliver indbudt til sammenkomst.
Der er taget temperatur på forskellige foreninger i byen hvor rideklubben og skole er kommet
gennem kriser. Skolen fremhævedes for at have bygget 8. og 9. klasse på skolen efter 160 år
med kun op til 7.
HSGI er ikke i krise men er i bølgedal med aktiviteter hvor Joga og mandefodbold er de
største aktiviteter.
Der berettedes om musik institutionerne der trives vældigt fint, Foderstoffen, Havefestivalen
og Rudmefestivalen.
Der er blevet afholdt Rudme – møde med præsten som facilitator hvor de deltagende
foreninger og virksomheder ser et stort potentiale i afholdt of fremtidige møder.
Lokalrådet har stillet struktur til skulpturprojektet der har produceret Guitarmanden på
Foderstoffen og børnene i livstræet på skolen samt Kold på galleriet. Alt sammen finansieret
af midler fra crowd funding og midler fra kommunen.
De 2 kunstnere fra Cuba er igen denne sommer i Rudme og vil måske fortsætte børnene i
livstræet.
Der er startet et klynge samarbejde mellem Rudmes lokalråd og andre lokalråd i omegnen i et

fælles ”Ringe egnen” hvor der håbes på synergi. Som inspiration er 7 forsamlingshuse flere
kirker i samarbejde og nu også lokalråd. Virkningen er ikke kendt, men det forventes at der vil
ske et interessant samarbejde.
Fynsland er en paraply organisation om alle lokalråd i kommunen og fælles talerør når det er
nødvendigt.
Lokalrådets fremtidige projekter er stiprojekt og en plads (Rudme Placa)
Tanker der er i gang er om man kan gøre noget ved vi skal blive gamle i byen og fortsætte
med at være en aktiv del af byen, hvor det ligner at det mest er skolens forældre der ellers er
aktive.
Kommentarer til
formandens
beretning:

Der blev mindet om løfter fra det forgangne kommune møde på friskolen hvor kommunen
opfattedes at love fremmødte forskellige tiltag. Bla. Lovede kommunen at hjælpe
ungdomsklubben ud af tomrummet hvor kommunen havde fjernet bevillinger.
Der opfordredes til at boldbanen kunne bruges som ”placa” i stedet for den tiltænkte plads
foran skolen.
Der blev mindet om at det succesfulde forårsmarked blev stiftet da skolen var i økonomisk
krise og andre tiltag kan etableres i samme ånd og årsag når krisen trænger sig på i
foreninger.
I øvrigt opfordredes til at holde styr på og evt. anvende andre af byens områder, heriblandt
pladsen omkring ”kvindeegen” på Herringe vej.

Konklusioner:

Der blev sagt tak for beretningen som blev vedtaget.

Punkt på
dagsorden

3 Regnskab

Information:

Kasseren fremlagde regnskabets 11 posteringer der bød på en beholdningsstigning til 42.000
kr. En stigning på ca. 10.000 kr.

Konklusioner:

Regnskabet blev godkendt

Punkt på
dagsorden

4 Indkomne forslag

Integration af ny
tilflyttere

Lene Hindsgaul berettede om at integration af nye i byen er et overset emne. Det er svært for
de nye at komme med ordentligt. Dette blev istemt fra flere af de fremmødte nye tilflyttere.
Velkomstpakken ses som et godt initiativ.

Præsentator

Præsentator

Trolle

Lene Hindsgaul,
Anton Mortensen og
Carl-E

Der var stor debat om emnet som ses som et vigtigt punkt at tage fat i fremover.
Der blev i den anledning etableret en fest komité med Lene, Claus, Johanne, Bjarne og
Benny. En sommerfest vil se dagens lys 2019.
Information fra
Rudmefestivalen

Anton Mortensen berettede om Rudmefestivalen der ny afholdes for 3. gang oven på 2 store
succeser

Information om
lokalrådet
udviklingsplan

Carl-E underrettede om udviklingsplanen der opfordredes af kommunen som værktøj til
fremdrift.
Den har været længe under vejs, men har undergået mange processer for at skabe så reel
værdi som muligt.
Udviklingsplanens konklusion er at der skal etableres mulighed for forbedrede og flere
beboelser i området så målet om tilvækst i kommunen understøttes og flere kreative
ressourcer til området.

Punkt på
dagsorden

5 Valg til lokalrådet

Information:

Der var følgende på valg:
Tyge, Carl-E, Søren Gustav og Jesper

Præsentator

Peder

Opstillede blev:
Tyge, Carl-E, Anette og Lene
Som suppleanter blev følgende opstillet
Camilla og Benny

Konklusioner:

Alle opstillede blev valgt
Lokalrådet er nu:
Tyge
Carl-E
Trolle
Arne
Anette
Lene
Lotte
Suppleanterne:
Camilla
Benny
Der er tradition for at alle suppleanter indtræder og agerer på lige fod med rådets
medlemmer.

Punkt på
dagsorden

6 Valg af 2 revisorer

Information:

Kevin og Birgir var revisorer til i år

Konklusioner:

De gamle revisorer blev genvalgt

Punkt på
dagsorden

7 Eventuelt

Information:

Intet behandlet

Præsentator

Peder

Præsentator

Alle

