Rulleplan for Lysabild Landsbyråd 2010
Emne/projekt

Formål

Kulturhus (med

Finde egnede lokaler for
Skabe dialog med interessenter, bl.a. menighedsrådet om
arkivet og evt. etablere
præstegården. Afklare økonomiske forhold, bl.a. evt. husleje.
sognehistorisk museum samt Afventer svar fra menighedsrådet.
lokaler til andre aktiviteter
(f.eks. seniordatacenter)

sognehistorisk
arkiv/museum)

Samkørsels-ordning

Etablere et effektivt forum
for samkørsel – f.eks til
arbejdspladser og
fritidsaktiviteter

Handling/tidsplan

Ansvarlig

Der vil være
etablerings- og
driftsomkostninger,
som skal finansieres

Birthe Bladt, Erling Næste
møde
Junker og Helge
Paulsen

Sognehistorisk
arbejder stadig
aktivt på at
finde bedre
lokaler.

Udnytte kalenderen på Infoland.dk til samkørselsordningen

Tina Lydiksen

Kontakt til Infoland om muligheden, lave prøvetest og
brugervejledning

Erik Møller

Vi har fra 2016
forsøgt at lave
en FB-gruppe til
brug ved
samkørsel, i
samspil med
Landsbybussen.
Men borgerne
benytter sig ikke
ret meget af
tilbuddet.

Lave PR for samkørselsordningen/kalenderen.
Tina har kontaktet Infoland.dk som synes godt om ideen, men den
kræver en investering at udvikle. Infoland vil høre om andre
landsbyer kunne være interesserede.

Senior datacenter

Etablere et sted (evt. i
Præstegården eller
Børneuniverset), hvor
seniorer kan komme og lære
at sende sms’er og bruge en
pc. Undervisere: unge eller
evt. seniorer

Der nedsættes en arbejdsgruppe, så snart vi ved om der foreligger
en bevilling til Børneunivers i Lysabild. Alternativ placering i
præstegården.
Arbejdsgruppen nedsættes senest ved landsbyrådets
generalforsamling den 11. marts 2010

Erik Krogh

Deadline

Kommentar pr.
21-11-2018

Økonomi

Næste
møde

Generalfors Pensionistforamling 11. ningen afholder
datastue i
3.10

Klubhuset, og
har gjort det i en
del år.

Forbedring af
Landsbyrådets
hjemmeside

Siden skal være mere
dynamisk og opdateret med
nyheder

Erik får adgang som webmaster og lærer at bruge systemet

Erik Møller og Tina 8.4.10
Lydiksen

Hjemmesiden
fik en stor
make-over i
2015, da Allan
trådte til som
webmaster. Den
vedligeholdes
og opdateres
jævnligt nu.
Landsbymarked
har kørt hvert år
siden 2010.

Tina og Erik lægger en plan for, hvordan siden kan udvikles.
Møde afholdt 30.3.10, hvor Erik går ind som webmaster med
særlig fokus på at udbygge foreningernes brug af kalenderen og
desuden skabe mere dynamik og flere nyheder på sitet.
Tina og Erik tager på Infoland-kursus den 8.4.10

Landsbymarked

Skabe en årlig markeds- og
aktivitetsdag i samarbejde
med foreninger, skolen,
borgere m.fl.

Der er nedsat en styregruppe (Betina Lassen, Birthe Bladt, Søren
Dünnweber, Hanne Skyum, Tina Lydiksen og Erling Junker), der
planlægger at lave landsbymarked den 18. september 2010 på
kirkens og præstegårdens arealer.
Udvalget kører for fuld kraft

Tina Lydiksen og
Erling Junker

Næste
møde
6.4.10

Cykelsti, chikaner
(infrastruktur)

Få etableret cykelsti fra
Østkystvej til Drejet,
chikaner på Lysabildgade og
nedklassificeringer af Sarup
Kirkevej og en del af Ll.
Mommarkvej

Landsbyrådet har afgivet høringssvar til kommuneplanen i februar
09. Desuden opfølgningsbrev sammen med skolebestyrelsen nov.
09. Omtale i Lokalbladet 29, som er sendt til Byrådet.
Afventer prioritering i januar 2010. Udsat til foråret 2010
Fortsat lobby-arbejde

Erik Møller

Januar 2010 Der arbejdes

Hellig tre konger

Fremme traditionen

Lave PR før januar 2010, er gjort i LB 29. Men den fælles
afslutning er aflyst. Tages evt. op, når Hellig tre konger igen
rammer en weekend.

Tina Lydiksen

2012 (Lb
nov. 2011)

Der arbejdes
ikke længere
med dette.

Minibog om
Lysabild/Skovby
området

Lave et hefte/mini-bog med
gode lokale historier
(aktuelle og historiske),

Lave en redaktion og en gruppe af fortællere

Tina Lydiksen

Vinteren
2010/11

Bogen er stadig
et ønske, men
er endnu ikke en
realitet.

Lave budget og skaffe midler

Evt. opskriftsbog kombineret Trykke og distribuere heftet/bogen.
m. lokal arkitektur
Hanne Skyum har lavet en vellykket opskriftsbog på Fyn, som
kunne danne forbillede

Kommenteret på Lysabild Landsbyråds møde den 21-11-2018

med cykelstier
og infrastruktur
i fællesskab
mellem de fem
sydalsiske
landsbylaug.

