Referat for møde 12. november kl. 19:30 på Bystævnet 20a
Tilstede: LiseLotte, Hans, Jesper, Anne Margrethe
Ref: AMD
1. Godkendelse af referat
2. Kalendermøde
3. Siden sidst. Hvad er status.
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.
Jesper: landdistriktsrådet
Doris: En aften i løbet af efteråret med fællessang
AM: Lokal udviklingsplan
Hans: Skole og trafik omkring skolen
Ruth: arbejde videre med Min landsbyapp evt. som kaffeklub
Liselotte: Besøge tilflyttere
Kaffeklubber
Sænk farten skilte-kampagne
4. Bæredygtig lokal udviklingsplan (BLUP)
5. Ansøgninger Kirkeskoven og Bytorvet
6. Tab et ton – Danskernes idrætspris
7. Kaffeklubber – online – ny mødedato?
8. Ny mødedato
9. Evt.
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beskrivelse
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
Der var ikke noget til kalendermøde
Melanie: arbejder videre med projekt oprydning og forskønnelse i Veflinge. Kontakt til Tom
Hørman og til udlejere. Skriv på Veflingeportalen
Jesper: Der har været GF i landdistriktsrådet, der er kommet ny sekretær og kasserer
Doris: En aften med fællessang – afventer pga corona
Anne Margrethe: arbejder med BLUP
Hans: Har taget kontakt til kommunen omkring p-pladser, afventer svar
Ruth: Landsbyapp: app´en skal introduceres til foreningerne. Så der kan komme flere
arrangementer ind. App´en bliver jo først brugt, når der er kendskab til den. Få uddannet
flere, så det ikke kun er Bjarne og mig der kender den. Så der kan blive oprettet et
ambassadørkorps, Bruge hjemmesiden på appén hvor der er mere information om hvad
den kan. Kommunen vil gerne lave nogle små workshops, Hvis vi ønsker materiale, så
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kontakter jeg Rikke. Det er jo ikke lige tiden for informationsmøder, så længe vi kun må
mødes med 10 personer. Alt bliver nemmere, når der er bedre styr på Coronaen
Lotte: har allerede besøgt flere tilflyttere, og er på vej med flere besøg
Kaffeklubber: pga corona er det aflyst 2 gange nu.
Der har været sænk farten kampagne, AMD har sat skilte op i byen
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BLUB (bæredygtig lokal udviklingsplan) har afholdt et møde i styregruppen. Den består af
Maibritt Buchhave, Melanie Nash, Line og Ole Trappehave, Martin Bonde Nielsen og Anne
Margrethe Dalskov. Der skal udarbejdes en ramme med visioner, som skal resultere i et
borgermøde. Et udvalg nedsættes af Bent Olsen, der arbejder med klima og fællesenergi i
Veflinge. Evt. nedsættes et forskønnelsesudvalg, samt flere der vil arbejde med
landsbyapp.
Lidt af det vi snakkede om, var:
Visionen for Veflinge er: Fastholdelse af borgere, tiltrækning af nye borgere
Det gøres ved at:
Vi bliver en bæredygtig landsby, at vi som lokalsamfund går foran i en bæredygtig
udvikling
At vi bliver en kernelandsby.
Stof til Flyers der skal ud med kirkebladet medio februar
Tiny house må man bygge så små huse
Aktivering af naturområder (stisystemer, legeområder)
Mere fortov
Hvad med Veflinge i forhold til Morud?
Hvad med gas på den nye udstykning?
Ole snakker med kommunen om klima
Hvordan får vi folk til at være en del af et borpanel?
De gode historier:
Skolelukning
Integration
Tab et ton
Rent vand
Idrætsforeningen
Fibernet
Go more
godt landsbymiljø
Lotte vil lave et lille spørgeskema til at tage med ud til tilflyttere, så vi får lidt viden
om hvad der får folk til at flytte til Veflinge
Næste møde i styregruppen er 30. november
Der er ansøgt om at forskønne vejen fra Bystævnet 18 – Lillegaden med fortov, udkørsler
mv. Bytorvet: Der er bestilt blomsterkasser og bænke, der er givet tilbud på bagmuren. Vi
har modtaget pullerter som skal sættes op der hvor der ikke er udkørsler. Kommunen vil
lave opstregning af p-pladser, men først til foråret.
Tab et ton og Danskernes idrætspris. Vi kom desværre ikke videre i forløbet
Kaffeklubber ny mødedato. AMD melder ud så snart den kommer. Der er kun plads til 10
personer lige nu.
Ny mødedato: mandag d. 18. januar kl. 19:30 på Bystævnet 20a
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