Referat Lokalrådsmøde mandag d. 13. december 2021 kl. 19:15
hos Ruth.
Tilstede: Jesper, Keld, Ruth, Minka, Heidi og Anne Margrethe
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Godkendelse af sidste referat. Og kort præsentation af
Lokalrådet
Kalendermøde AM finder ud af om der er nytårsløb,
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Siden sidst
A
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Tilflyttere/spørgeskema: Ruth har ikke fået fat i Lotte, men
forsøger kontakt igen. Ruth tager fat i Elisabeth i Brugsen for at
høre om vi kan fortsætte med udlevering af chokolade til
tilflyttere
Hjemmesiden/oprettelse af Facebookside Der arbejdes på at
gøre hjemmesiden mere overskuelig
Status på grupper fra Fremtidsværkstedet:
Ung i Veflinge: Har ikke fået afholdt møde. Anders Rævdal og
Lars Hauge er kommet på listen.
Seniorfællesskaber: Der afholdes møde i januar
Klima/energi: der afholdes møde 13. december
Byforskønnelse: AM har afholdt møde med Kasser Othman der
arbejder videre med mange planer
Trampestier: Hanne Stenvang er flyttet til Bogense, og vil ikke
stå for gruppen, vi forsøger at finde en afløser
Biodiversitet: Vi forsøger at få Maria Sejer Ertner til at stå for
gruppen
Branding: Der har været afholdt møde, og der er oprettet en
Facebookside der svarer til Veflingeportalen. Ny film skal
målrettes potentielle tilflytter-børnefamilier
Små fællesskaber: Planen er at lave en introduktionsdag d. 16.
januar i hallen, så folk kan prøve forskellige ting af
Input til: Hvor står vi nu, som blev udleveret/sendt ved sidste
møde. Den læses inden næste møde, og input må gerne sendes
til AMD
Film om Veflinge – omtalt under branding. Landsbyfilm finder
selv sponsorer til filmen. Når der er nok penge kontakter de os,
og vi skal snakke om hvad der skal filmes
Status på brugsen:
Der er oprettet 2 grupper: Den ene laver 2-4 forslag om
overtagelse/nybygning af butik.
Den anden gruppe arbejder med: Hvordan får brugsen succes
lige nu, og skal i gang med en forbrugerundersøgelse. Måske kan
vi betale Michelle fra Ørsted fra at hjælpe os med undersøgelse.
Måske har Coop et spørgeskema
Der søges penge fra landdistriktsrådet til det.
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AMD sender navne på de borgere der har ytret ønske om at
deltage i gruppen
Orientering om børnehave: Der arbejdes på at børnehaven
flytter om på skolen når Adamsminde er bygget om i Morud. Vi
skal i gang med at undersøge muligheder på at overtage
bygningen
Gennemgang af vedtægter: vi gennemgik vedtægterne løseligt,
Keld arbejder videre med dem, så vi kan få dem godkendt på GF
Eventuelt: Landdistriktsrådet: Der arbejdes på at landsbyer ikke
skal lægge 25% selv i alle ansøgninger.
LDR har kontakt til et bureau der giver tilbud til hele kommunen
om CO2 og klima, fælles fjernvarme mv.
AM sender Landdistriktets handleplan ud
Ny mødedato: mandag d. 24. januar kl. 19:15 hos Ruth
Generalforsamling: 4. april. (Vi ænder vedtægterne så vi kan
afholde GF i april. Der er al vinteridræt afsluttet, og det er
nemmere at få flere borgere med)

Ref: Anne Margrethe
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