Referat Lokalrådsmøde mandag d. 7. september kl. 19:00 på Bystævnet 20a
Deltagere: Ruth, Melanie, Jesper, Doris, Anne Margrethe, Hans
Afbud: Liselotte og Keld
Ad
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Emne
Konstituering:
Formand: Anne Margrethe Dalskov
Næstformand: Doris K. Mogensen
Kasserer: Ruth Christensen
Sekretær: Liselotte Stüker
Udvalgsmedlem: Hans Tekilde
Udvalgsmedlem: Jesper Hansen
Udvalgsmedlem: Melanie Nash
Kalender:
29. september kaffeklubs-møde
15. december kl. 19:00 menighedsrådsvalg
06. december 16:00 præsteindsættelse i kirken. Derefter
adventsfest, luciaoptog samt koncert

ansvarlig

Bordet rundt:
Melanie: Projekt oprydning i Veflinge
Kirkeskoven, saml affald, ordne haver.
Gerne en arbejdsdag i kirkeskoven- evt. sammen med
menighedsrådet og andre borgere fra byen.
Derudover, forskønnelsesprojekt til ”øjebæer” i byen.
Kontakt til kommune (Tom Hørman) og til udlejere. Vi kan
sætte et lille positivt skriv på Veflingeportalen om at vi godt
kunne tænke os at byen ser pæn ud, og at folk holdt deres
haver nogenlunde.
Vil gerne starte en kaffeklub med dele af ovenstående,
holder et lille oplæg d. 29. sept:
Jesper: landdistriktsrådet
Doris: En aften i løbet af efteråret med fællessang
AM: arbejder med Lokal udviklingsplan
Hans: Skole og trafik omkring skolen
Ruth: arbejde videre med Min landsbyapp evt. som kaffeklub
Liselotte: besøge tilflyttere

Melanie

Siden sidst:
Kirkeskoven: der er buskryddet læhegn i foråret
Landdistriktsrådet: Der kan søges nedrivningspulje:
flexkørsel: priserne skal sænkes, men kommunen vil ikke
udvide tidspunkterne. Landdistriktet har indsendt
høringssvar. Der er ansat en projektmedarbejder i 2 år, til
Branding af Nordfyns kommune. Der er snak om Bikestations
måske i tilknytning til kirkerne. De koster 50.000. Der er
planer om 10 stk. på Nordfyn. Den første bliver ved Østrup
kirke. Der er tegnet ansvarsforsikring for Lokalrådene, samt
alle der laver et stykke arbejde for lokalrådene

AMD sætter på Veflingeportalen
Bjarne sætter på infoskærmene
Ruth sætter på Min landsbyapp?
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Halloween:
Pga. Covid-19, beslutter vi ikke at iværksætte en masse ting,
som så evt. skal aflyses igen
6
Tilflyttere:
Liselotte har påtaget sig opgaven at besøge tilflyttere med et
lille tilflytterkit.
7
Kaffeklub-møde d. 29. september kl. 17:45:
Ruth bager en kage. AMD snakker med Bent Olsen om at
reklamer for dagen.
8
Lokale udviklingsplaner LUP:
AMD samler op på Veflinge før og til nu. Vi skal sammen
beslutte hvilke temaer, hvilken strategi vi ønsker for
fremtiden i Veflinge i en foreløbig prioriteret rækkefølge
9
Ny mødedato:
Torsdag d. 12. november kl. 19:30, på Bystævnet 20a
10
Eventuelt:
Der blev snakket lidt løst og fast
Referent: Anne Margrethe
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