
Referat Lokalrådsmøde mandag d. 22. februar 2021 

Deltagere: Anne Margrethe, Hans, Keld, Liselotte 

Afbud: Ruth, Doris, Jesper, Melanie 

 

1. Godkendelse af referat  

2. Kalendermøde  

3. Siden sidst:  

a. Orientering om BLUb  

b. P-plads ved skolen Hans  

c. Landdistriktsrådet Jesper  

f. Tilflyttere Liselotte  

4. Film om Veflinge  
     Jeg har kun fået respons fra Keld og Ruth. Se referat af sidste møde 

5. Reklamer på infotavlen  
    Jeg har kun fået respons fra Keld og Ruth. Se referat af sidste møde 

6. Sænk farten kampagne 

7. Ny mødedato  

8. Eventuelt  
9. Valg Anne Margrethe, Ruth, Hans er på valg. Hans stiller ikke op. AMD stiller op, Ruth? 

 

Ad Emne ansvarlig 

1 Referat fra sidste gang er godkendt  

2 Ingen bemærkninger  

3 a Info om BLUP Fra verdensmål til landsbymål. Styregruppen er 
ved at spore sig ind på hvilke verdensmål der er relevante i 
Veflinge. Se nærmere på BLUP.DK 

AMD 

3 b Hans har haft møde med Tom Hørman og Morten Grave fra 
kommunen om ekstra p-pladser ved skolen. Afventer 

Hans 
 

3 c Landdistriktsrådet. Jesper var fraværende Jesper 

3 d Liselotte har besøgt mange tilflyttere. Der kommer mange til 
byen, og er glade for at få besøg. Vi skulle gerne have nogle 
af tilflytterne til at deltage i borgerpanelet, og andet der sker 
i Veflinge.  

Liselotte 

4.  Der var ingen der havde lyst til at arbejde videre med 
projektet 

 

5 Reklamer på infotavle. Bjarne tjekker indholdet. Indholdet 
må ikke have karakter af politisk, racistisk oa. Det må kun 
være fra firmaer eller personer der har tilknytning til 
Veflinge.  
Hvis der skal redigeres i reklamen, tages der penge for det. 
AMD orienterer Bjarne 

AMD 

6  Sænk farten kampagne. Skilte skal sættes op AMD 

7 Ny mødedato: Vi fik ikke aftalt ny mødedato AMD 

8 Vi prøver at kigge på evt. stier i Veflinge og omegn. Evt. fra 
Kirkeskoven til Sdr. Esterbølle. Liselotte spørger Palle om det 
er noget han vil arbejde videre med 

Liselotte 



9 Valg  

Referent: Liselotte 

 

 

 

 

 

 


