Referat til online zoom møde mandag d. 18. januar 2021 kl. 19:30
Tilstede: Ruth, Keld, Doris og Anne Margrethe
Fraværende: Jesper, Hans, Melanie, Liselotte
1. Godkendelse af referat
2. Kalendermøde
3. Siden sidst:
a. Orientering om BLUP
b. P-plads ved skolen
c. Landdistriktsrådet
d. Kælkebakke
e. Legeplads ved skolen
f. Tilflyttere
4. Film om Veflinge
5. Reklamer på infotavlen
6. Ny mødedato
7. Eventuelt
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Godkendelse af referat
Der var intet til kalendermøde
a. Der blev orienteret om BLUP. Lokalrådet indgår i borgerpanelet idet
Styregruppen er et ad hoc udvalg
b. Hans var ikke tilstede
c. Jesper var ikke tilstede
d. Jorden er flyttet ind på Kirkeskovens område. Det koster ca 25.000kr.
e. Der er indsendt tegninger af legepladsområde, og område til voksne. Kasser
Othmann har tegnet. Det behandles på udvalgsmøde i januar.
f. Tilflyttere, hvordan går det med spørgeskema til tilflyttere?
Jeg videresender lige mailen:
Som aftalt kommer her lidt information omkring vores tilbud til Veflinge
Lokalråd.
Hos Landsbyfilm.dk vil vi gerne producere en omkostningsfri professionel
tilflytter- og bosætningsfilm om Veflinge og evt. omegn.
Produktionen varetages 100% af Landsbyfilm.dk, og vi stiller bl.a. følgende
fagfolk og udstyr til rådighed: Producer, speaker, grafiker, musik og drone. I
bestemmer indhold og budskab, og det er derved jeres idéer og indspil der
udformer filmen.
Selve filmen finansieres via et mindre annoncesalg til lokale erhvervsdrivende,
som syntes seerne af denne film er en interessant målgruppe - Alt dette
varetages ligeledes af Landsbyfilm.dk, hvilket gør jeres tidsforbrug i forhold til
projektet kan holdes på et absolut minimum.
Når økonomien er skaffet, og filmen er produceret, er det jeres. D.v.s. I ejer
filmen og har alle rettigheder til selvsamme, og bestemmer dermed også hvor
og af hvem filmen må bruges.
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Vi har bred erfaring med udarbejdelse af kampagnemateriale, og er pt. i gang
med at producere tilsvarende film for bl.a. Vejby, Hillerød, Alsønderup, Hurup,
Romdrup-Klarup og Ødum, hvor det er taget yderst positivt imod.
Her nedenfor er et par eksempler på en sådan færdig film, vi har lavet for
andre lokalråd og/eller borgerforeninger, samt lidt statistik på den efterfølgende
synlighed. Flere eksempler kan ses på: www.Landsbyfilm.dk
I bedes se et par film og vende tilbage inden 1. februar om I synes det er noget
vi skal gå i gang med her i Veflinge
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Bjarne har til nu betalt for Infoskærmen:
45kr årligt til domæne
250kr årligt til hosting
350kr for udviklingsprogram, (kommer ca hvert 3. år
Det blev aftalt at Bjarne sender en regning til Ruth på 645kr. Og at Lokalrådet betaler
fremadrettet.
På et tidspunkt kommer der også regning for mobilt netværk (det går lige nu på
arbejdsmobil)
Vi blev enige om at der kan tillades reklamer på infoskærmen, for personer der har
tilknytning til lokalområdet. Alle prøver at tænke over hvordan en skrivelse skal se ud,
om hvad vi ønsker og ikke ønsker som reklamer. (som politiske holdninger mv)
Vi snakkede om at tage 50kr for 14 dage, i en prøveperiode og så regulere prisen.
Skal dem der vil have en reklame på, have hjælp til opsætning, aftales pris med
Bjarne.
For foreninger er det stadig gratis at få arrangementer på.
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Ny mødedato 22. februar kl. 19:00
Eventuelt: Der er kommet afslag på ansøgningen til fortove fra Lillegaden-Bystævnet
18, med den begrundelse at det er et kommunalt arbejde. Ansøgningen er sendt
videre til Teknik og miljøudvalget
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