Referat af beboermøde / lokalrådets årsmøde torsdag den 16. marts 2017
Til stede: Knap 30 beboere + lokalrådet
1. Dirigent: Steen Kisselhegn valgt. Stemmetællere: Steen Mortensen og Kristina Ferslev
2. Oplæg ved Land og Bolig mægleren, Haraldsted.
3. Beretning ved formand Jess Friis. Kasserer Arne Aagesen fremlægger og gennemgår
regnskab.
Komm.: Overskuddet fra Skt. Hans skal deles med GIF. Arrangementet er et samarbejde mellem
Menighedsrådet (stiller have og hus til rådighed), Tirsdagsklubben (serverer kaffe og kage), GIF
(bar) og Lokalråd (mad).
Komm.: Stien rundt om søen er færdig i dag. Mangler blot bro over Frøsmose åen – er bestilt og
kommer formentlig i april.
Komm.: Det kommende brugerråd for Gyrstinge sø skal beslutte, hvorledes den fremtidige
vedligeholdelse af sti / sø skal foregå.
4. Lokalrådets fremtidige arbejde: Oplæg ved formand. Meget er allerede i gang, men nye ideer
modtages. Vi er alle frivillige, og mange lægger allerede store kræfter i diverse projekter. Så vi vil
gerne have flere med – evt. bare ved enkelte arrangementer.
Komm.: Byg og bo (lokal forening) ejer købmandsbygning, og arbejder med planer for fremtidigt
brug. Desuden har Byg og bo udstykning og lokalplan klar bag Bondebjergvej, men kan først
byggemodne når grunde er solgt!
Komm.: Forslag til en lokal aktivitet kan være nye hold i GIF / Landsbyhuset / fitness.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg af kasserer: Arne Aagesen genvalgt.
7. Valg af tre medlemmer (for 2 år): På valg: Steen Mortensen, Birgitte Niemann, Bodil KragAndersen, Térès Peyrelier. Ved lukket afstemning vælges Steen, Birgitte og Térès.
8. Suppleanter: På valg er Mette Eck og Bjarne Krog. Bodil Krag-Andersen opstiller som suppleant.
Alle tre vælges.
9. Valg af revisorer: På valg er Jens Andersen og Kirsten Forsingdal. Begge modtager genvalg og
vælges.
10. Evt.: - Regulering af råger i præstegårdshaven. Det er først tilladt at skyde, når ungerne sidder på
reddekanten. Henvendelse om regulering skal ske til Menighedsrådet.
- Har man en god ide til arrangement, foredragsholder mm., kan der søges midler hos Kulturpuljen,
temaudviklingsmidlerne og helhedsplanpuljen. Kom med ide, så hjælper lokalrådet gerne.
- I år er det Luther-år – 500 år siden Reformationen. Markeres af Menighedsrådet bl.a. ved
forårskoncert. Biskoppen kommer senere og planter et træ.
- Husk at bruge Gyrstinge.dk-kalenderen. Send evt. mail til Steen – så lægger han det på.
- Hvis du skal deltage i eller planlægge arrangement, så tænk gerne Landsbyhuset med. Mange
gæster / brugere er glade for at benytte Huset.

Referent: Birgitte

