
Referat til møde hos Ruth, på Solsiden 1, Veflinge. Mandag d. 1-11-2021 kl. 19:30 

Tilstede: Ruth, Minka, Tina, Keld, Anne Margrethe 

 

 

Punkt Beskrivelse ansvarlig 

1 Godkendelse af sidste referat. Referatet godkendt alle 

2 Kalendermøde: Små fællesskaber holder ”åbent hus” 16. januar. 
Anne Marie Mai foredrag om Bob Dylan 13. januar 

 

3 Siden sidst  

   A Valgmødet blev afholdt lidt for tidligt, idet ikke mange havde 
valg i tankerne og derfor mødte ikke så mange op. Politikerne 
var glade for det tidlige valgmøde 

AMD 

   B Opfølgning på foreningsmøde. Her er ikke så meget nyt, punktet 
er på, så vi ikke glemmer det. Idræt-hovedforening har afholdt 
møde bla om fri kontingent til 1 fra husstanden  

AMD 

   C Hjemmesiden Der arbejdes på at gøre den mere overskuelig AMD  

   D Nyhedsbrevet har ca. 140 tilmeldte. Det er en god måde at 
komme ud til borgere på. Næste nyhedsbrev skal indeholde en 
opfordring til alle om at sige til hvis de kender til tilflyttere. 

AMD 

   E Tilflyttere / spørgeskema. Tina og Keld har holdt møde: Der skal 
tilføjes mailadresse så de efterfølgende kan få tilsendt 
Nyhedsbrevet og andet. Der skal laves en liste over hvem der 
bliver besøgt. Der skal forespørges ved Hanne Bille om vi kan få 
tilflytterliste tilsendt igen. Ruth undersøger 
Ruth overtager kontakten til Liselotte og vil også gå ud og 
besøge tilflyttere 

RC 

   F Fremtidsworkshop. Det må siges at være en succes. Der blev 
nedsat 7 grupper samt biodiversitet lidt på sidelinien, idet 
Melanie ikke har den fornødne tid og overskud 

 

4 BLUP: Små fællesskaber har afholdt første møde. Ung i Veflinge 
holder møde torsdag d. 4. november. Branding holder møde d. 
28. november. Seniorfællesskaber holder møde i januar. 
Byforskønnelse holder møde snarest muligt (der er kun Kasser 
og AM) Trampestier har afholdt første møde. Klima og energi 
holder møde engang i november. Alle sender et lille skema retur 
til AMD, som skal indsættes i udviklingsplanen. 
Der er deadline for ansøgning til kulturpuljen 15. november. 
Keld og Mina vil søge 
Der er udleveret et: ”Veflinge hvor står vi nu?” til 
gennemlæsning og gerne med input senest 8. november. Det 
bliver starten af vores lokale udviklingsplan 
Det medsendes til Doris og Jesper.  

AMD, MH, KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

5 Eventuelt har blev der snakket om løst og fast  

6 Ny mødedato: Mandag d. 13. december kl. 19:15 hos Ruth Alle 


