Indlæg til Facebook og hjemmesiden.
Så kommer Reersø Lokalråds svar på de mange indlæg har været på Facebook den sidste tid.
Punkt 1. Man skal ikke forvente at medlemmerne af Lokalrådet har fingeren placeret på telefonen og svarer
med det samme på alle indlæg fra Facebook. Det er fritidsarbejde og vi har også andre opgaver.
Punkt 2: Hvis der er fast bosiddende personer på Reersø, der vil bringe et forslag op i Lokalrådet, skal det
ske skriftlig og godt beskrevet på en mail eller brev til formanden. Så vil sagen blive taget op på det først
komne bestyrelsesmøde og personen vil få besked fra Lokalrådet om der er opbagning til forslaget.
Punkt 3: Lokalrådets dagsordener er offentlige og kan læses på vores hjemmeside.
www.reersoelokalraad.dk
Punkt 4. Lokalrådet er en forening hvor det koster 20,00 kr. pr. person at være medlem. Mange af de
personer der på det sidste har ytrer sig omkring Lokalrådets arbejde, har ikke betalt kontingentet for år
2019 eller er medlem. Vi håber selvfølgelig at disse aktive personer, der debatterer Lokalrådet arbejde på
Facebook, også vil bidrage lidt økonomisk til Lokalrådets arbejde og forny deres medlemskab eller melde sig
ind i Lokalrådet. Ved medlemskab kan man deltage i Lokalrådsmøderne. Man kan se hvordan man betaler
og melder sig ind på hjemmesiden.
Der afholdes generalforsamling i Reersøhuset den 25. marts kl. 19,00 hvor medlemmer der har betalt
kontingentet inden generalforsamlingen kan deltage.
På Lokalrådets bestyrelsesmøde i går blev det aftalt at holde lokalrådsmøde, hvor alle der har betalt deres
kontingent kan deltage. Mødet afholdes i Reersøhuset onsdag den 13. marts kl. 19,00.
På dette møde vil Lokalrådet orientere lidt om deres arbejde og medlemmerne kan fremkomme med deres
forskellige ønsker til udviklingen på Reersø. På dette møde skulle der så gerne nedsættes nogle
arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med ønsket og komme med et oplæg til Lokalrådet, der så vil
vurdere om Lokalrådet kan arbejde videre med det.
Bemærk at mødet omhandler ikke brugen af de 500.000,- kr. som kommunen har bevilget Reersø til
”Fådetfikset” puljen.
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