
Punkt om Beskrivelse ansvarlig 

1 Konstituering Anne Margrethe formand 
Doris K. Mogensen næst formand 
Ruth Nikolajsen kasserer 
Hanne Ekknud sekretær  

 

2 Godkendelse af referat Godkendt. Vi begynder at underskrive til 
hvert møde. 

 

3 Kalender Ny præst bliver indsat den 15. august kl. 
15 
Søndag den 12. september konfirmation i 
Veflinge 
Søndag den 31. oktober kl. 17. halloween 
gudstjeneste 
Søndag den 7.november kl. 19 Allehelgens 
gudstjeneste  
Den 28.november. 1. søndag i advent i 
med efterfølgende æbleskiver i 
konfirmandstuen 
Den 9. december advents fest i 
forsamlingshuset kl. 19 
 
 

AMD 

4 Bordet rundt Hvad vil du gerne arbejde 
med det næste år 

Vi tager den senere  

5 Siden sidst   

A Landdistriktsrådet Bestyrelsesmøde i 
Veflinge 

Jesper tager op vedr. dyrt 
materiale/redskaber til landsby pedel. 
Landdistrikts møde i Veflinge den 25. 
august kl. 19 

 

B Legeplads / skolekøkken Den nuværende legeplads på skolen bliver 
destrueret. Kommunen har valgt at 
materialet er dårligt/giftigt så det bliver 
kasseret det hele. 
Der kommer en helt ny legeplads. Der 
kommer en pavillon lige uden for 
skolekøkkenet, med bord og bænke. 
Måske kommer der også en grill plads. 
multibane på skolen er der ikke penge til 
lige nu. Biodiversitet nede omkring 
pavillon, det er skolen der skal passe det, 
som skole haver. 
Skolekøkkenet er blevet revet ned, der 
skal være mødelokaler og de andre rum 
bliver også lagt til. Det bliver 
undervisningslokaler, med foldedøre. Der 
kommer indgang udefra, så vi undergår at 
gå gennem skolen. Vi bliver uafhængig af 
nøgler. 

 



Lokalerne vil kunne bookes til at låne.  
Vi vil være mere opmærksom på tilflytter 
til lokalsamfundet. 
AM snakker med Allan Høj vedr. 
skole/fritid  

C Film om Veflinge Landsbyfilm, 2 til 4 min. Finansers via 
sponsorer i byen. Vi bestemmer selv 
indholdet af det. vi skal finde nogen som 
vil arbejde med filmen. Vi lader den ligge 

 

D Invitation fest og kulturliv 31. august Del 1 oplæg og Work shop kl. 16.30 - 19 
Del 2. Der hyldes sportsudøvere og 
frivillige. Kl. 19- 21.30. Der er tilmelding. 

ALLE som har lyst – 
husk tilmelding 

E Besøg af Morten Andersen og Gert 
Rasmussen 

Morten Andersen og Gert Rasmussen har 
været på besøg. Kasser har tegnet 
byudvikling i forhold til lokalplan i 
Veflinge. 
Et godt og positivt møde, selv om han ikke 
vil love alt muligt. Men syntes der bliver 
lavet meget godt i vores lokalsamfund 

 

6 Tilflyttere / spørgeskema Gode forslag sendes til Tina og Anne 
Margrethe. 
AM vil gerne have så mange som muligt af 
mailadresse, så der kan komme en mail 
ud pr. automatik.  

AM TINA 

7  BLUP Veflinge de næste 20 til 30 år som vi skal 
arbejde med. Der nedsættes grupper for 
de områder der er interesse for.  

1. Bære dygtig opvarmnings kilder 
2. biodiversitet Vild med vilje 
3. sprøjtehuset til bytte bøger 

(genbrugs) 
4. stier ved byen (hestestier) så der 

er en sammenhæng i vejene så de 
kan ride et langt stykke 

5. Mod urbanisering  
6. nedbrydning af forfaldende huse. 
7. mindre lejeboliger i tilfælde af 

blive alene eller bliver skilt. 
8. skal vi skabe flere 

aktivitetsmuligheder for de ældre 
9. ny former for frivillighed 
10. tilbud til unge i Veflinge, det 

kræver bare at de unge gerne vil 
deltage. 
AM får lavet så lokalrådet kan 
tilgå spørgeskemaet 

ALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AM 



Konstituerende lokalrådsmøde mandag d. 2. august, kl. 19:00 på Bystævnet 20a 

8 Datoer:  
fremtidsværksted BLUP 
 
valgmøde  
 
 
Møde med foreninger om deres 
fremtidsplaner 
 
 
Årsmøde landdistriktsudvalget 
 
 
 Anne Marie Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møde med Mette Lantved 

 
Den 14. oktober i Veflinge forsamlingshus 
kl. 18:30  
Den 26. september kl. 14:00 i Veflinge 
forsamlingshus. 
 
Mandag d. 6. september kl. 19:00 i 
konfirmandstuen 
 
 
Den 7. september AM.  
 
 
Den 13. januar holde Anne Marie Mai 
foredrag omkring Bob Dylan, hvor Kim 
Lassen vil spille musik af Bob Dylan. 
I Veflinge forsamlingshuset kl. 19 pris 25 
kr. ? 
AM søger Landdistriktsrådet om penge til 
forsamlingshuset og musikken 
Forsamlingshuset kan tjene pengene på 
salg af kaffe og kage? 
 
 
23. august kl. 14:15 i Otterup 

ALLE 
 
ALLE 
 
 
Doris, Tina, Keld, 
Hanne, AM sender 
indbydelse 
 
 
AM Jesper Andre?  
 
 
ALLE 
 
 
 
 
AM 
 
 
 
 
 
Keld, AM  og Tina? 

9 Ny mødedato Mandag den 20 september kl. 19 i 
konfirmandstuen. 

Alle 

10 Evt. Gode ideer til valgmødet modtages gerne 
på mail, sendes til AM. 
 

 

    


